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Sveikinimo ţodţiai: 

 Seimo Pirmininkė Loreta Grauţinienė 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius  

 
  

                          
Bendras konferencijos salės vaizdas. Seimo nariai ir garbingi svečiai sėdėjo prie stalų, o mes – 

pakrasčiais.  

Mano įspūdis iš konferencijos 

Gavau pakvietimą. Į konferencija - nuvykau, tačiau nei Loretos Graužinienės nei 

Algirdo Butkevičiaus nematėme... J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras 

Grušas sveikino susirinkusius, tačiau jo veido išraiška sakė ką kitą... Svarbiausius 

žodžius konferencijoje pasakė Akademinės asociacijos „Consilia academica“ Tarybos 

pirmininkas akad. Leonardas Kairiūkštis: (cituoju)“ Valstybė turi būti patraukli, tada 

žmonės neišsivaiksčios“  šis sakinys gali būti ir išvada, ką reikia daryti!                      

Įdomiausia, kad  senjorų susirinko labai gausiai, galima pagalvoti, kad sukviesti jie, kad 

remdamiesi savo sukaupta išmintim,  pateiktų problemos sprendimus, tačiau visi 

degė noru išsakyti  nepasitenkinimą savoms problemoms. Reikėjo suprasti, kad 

susirinkę klausytojai turi teisę tik paklausyti, o pasižymėti vertingas mintis – nebūtina, 

nes nei poieriaus nei rašiklių nebuvo. Jeigu ir turėjai savo blonknotėlį, bet nebuvo kur 

jį pasidėti, nes visi buvo susodinti pasienias. Moderatorius Seimo Migracijos komisijos 

pirmininkas Valdas Vasiliauskas visą konferenciją valiūkiškai šypsojosi, išvadas 

pasidarykite patys...   “Kodėl lietuvis emigruoja: žvilgsnis į pusantro šimto metų 

istoriją“ Šitas pranešimas, kaip supratau, turėjo pateisinti mūsų šalies vyriausybės 

politiką, kad lietuviai baigia išsivaiksčioti. 

Prof. Vlados Stankūnienės pranešimo tema „Kada Lietuva gali demografiškai atgimti?“ 

neatsakė į pranešimo klausimą, kalbėjo ir pateikė duomenis tik apie emigraciją. 
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Svarbiausias jos pramešimo sakinys skelbė, kad pagal demografinę padėtį Lietuva 

Europos Sajungoje yra paskutinėje vietoje. Neišgasdino, kad lietuvių tauta (ne be  

vyriausybių pagalbos) už kelių dešimtmečių dings iš pasaulio žemėlapio, nes daroma  

viskas, kad gimstamumas Lietuvoje būtų minimalus, kad migracija, ypač jaunimo – 

nesiliautų. Pranešimai ir pranešėjai buvo tikrai solidūs, kompetetingi, daugiau 

sužinosite iš rezoliucijos.  Pagal programą, iš kurios matosi, kad klausimas apie 

migraciją išnagrinėtas visapusiškai, tik jokios išeities nerasta (yra išeitis, kaip paminėta 

auksčiau). Parašytas susirinkimo rezoliucijos projektas su pasiūlymais (žiūr. žemiau).  

Pilnavertis, dalykiškas pranešimas buvo gerb. Seimo nario Mečislovo Zasčiurinsko 

apie „Migracija, Atviras žvilgsnis. Ką daryti?“ Pažadėjo parašyti straipsniuką į mūsų 

laikraštėlį, todėl susilaikysiu nuo straipsnio komentaro...  

Nepriklausomas migracijos ekspertas Dainius Paukštė kalbėjo apie lietuvių amžiaus 

cenzo ypatumus ir kt.                                                                                                                        

Šalies strateginis tikslas – Lietuvos mokslų akademijos suburtų ekspertų siūlymai. 

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Valdemaras Razumas. Lietuvos Respublikos 

ekspertai, rengę universitetų veiklos optimizavimo scenarijus, pabrėžė būtinumą                                                  

turėti Lietuvoje stiprius tarptautiniu mastu konkurencingus universitetus, orientuotus 

į mokslo ir studijų vienovę bei mokslinių tyrimų universalumą .                                             

Dviguba pilietybė – didesnė Lietuva, Seimo narys Arminas Lydeka. Pagal autorių, 

dvigubą pilietybę suteikia daugelis pasaulio valstybių. Pilietybė – tai stiprus ryšys su 

savo Tėvyne, apie dvigubos pilietybės galimybes autorius kalbėjo labai aptakiai.  

  Tai amžina problema, visiems aišku, kad dviguba pilietybė padidintų lietuvių skaičių. 

Daugelyje šalių tai praktikuojama ir niekam nuo to nėra blogiau. 

Pasaulio lietuvių bendruomenės tikslas – lietuvių vienybė. Pasaulio lietuvių 

bendruomenės valdybos narys Rolandas Žalnierius kalbėjo apie tai, kas visiems labai 

svarbu – vienybė gerai, bet kaip ją pasiekti? 

Dr. Daumantas Matulis kalbėjo apie „Grįžimo gyventi į Lietuvą pavyzdžiai ir iššūkiai“ , 

prisiminė kelis žymius lietuvius, kaip Česlovą Venclovą, Šikšnių ir kt. 

Baigiamąją  - konferenciją užbaigianti paskaita“Emigracija – nacionalinio masto 

problema: kas ją išspręs? – skaitė Seimo Migracijos komisijos pirminikas Valdas 

Vasiliauskas (šypsėnėlė dingo iš jo veido). 

Kaip matome, pranešėjai solidūs ir kompetetingi, tačiau apie pensininkų problemas 

nei žodelio (suprantama – ne ta tema, lauksime kitos konferencijos), kyla teisėtas 

klausimas, tai kam sukvietėte pensinikus? Konferencija taip organizuota, kad nei  
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kavos pertraukėlės, nei pietų...Matant konferencijos dalyvius, suvažiavusius iš visos 

Lietuvos (už savo pinigus), keistas svetingumas...Supratau tai kaip priežastį, kad 

žmonės neturėtų galimybės pabendrauti, apsikeisti nuomonėm ir pn. Kaip 

pastebėjau, sarašas norinčių pasisakyti buvo ilgas...tačiau pasisakymams pritrūko 

laiko. Gal ateičiai reikėtų duoti kviestiems namų darbą – pasiruošti pasisakymą duota 

tema, pav. 3 min. Šį kartą iš senjorų elgesio matėsi, kad jie trykšta norėdami išlieti 

susikaupusias emocijas. Teisingai dr. Krescensijus Stoškus sakė: reikėjo organizuoti 

konferenciją dvi dienas (jeigu tikrai – nieko iš to gero nebūtų buvę...). Tai štai ką 

reiškė Valdo Vasiliausko valiūkiška šypsenėlė – nežiūrint į užslėpas emocijas – jis 

puikiai suvaldė publiką...su MA prof. Valdemaro Razumo pagalba. 

Visus pranešėjus apžvelgti sudėtinga, (nes nebuvo kur pasidėti užrašų knygelės ???) 

Įkėliau pataisytą rezoliucijos projektą, gal iš jo bus aiškiau... Tačiau rezoliucijos 

projektas buvo parašytas iš anksto (kas primena tarybinius laikus) ir nesvarstytas ir 

nebalsuota, taip ir liko projektu...A.M.G. 

                                                                                                             Projektas 

KONFERENCIJA „KAIP MUMS IŠLIKTI?”  

REZOLIUCIJA 

DĖL VALSTYBĖS DEMOGRAFINĖS POLITIKOS IR SIEKIMO VALDYTI EMIGRACIJOS IR 

REEMIGRACIJOS PROCESUS  

                                                               Vilnius  

                                                         2016 m. kovo 9 d. 

   

        Konferencijos dalyviai, išklausę J. E. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro 

Grušo invokacijos, Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės ir Ministro Pirmininko 

Algirdo Butkevičiaus įgaliotų asmenų perskaitytų kalbų,  migracijos ir demografijos 

ekspertų dr. Norberto Černiausko, prof. Vlados Stankūnienės ir Dainiaus Paukštės, 

MA prezidento prof. Valdemaro Razumo ir akad. Leonardo Kairiūkščio,  Pasaulio 

lietuvių bendruomenės valdybos nario Rolando Žalnieriaus ir Lietuvių, gyvenusių 

uţsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįţus“ valdybos nario dr. Daumanto 

Matulio, Seimo narių Mečislovo Zasčiurinsko,  Armino Lydekos ir Seimo nario bei 

Seimo Migracijos komisijos pirmininko Valdo Vasiliausko pranešimus ir kitų 

konferencijos dalyvių  dr. Krescensijaus Stoškaus  išreikštas  nuomones dėl 

susidariusios bei  susikomplikavusios Lietuvos demografinės būklės, konstatuoja, kad: 

1. Valstybė jau daugiau negu dešimtmetį yra atsidūrusi gilioje demografinėje 

krizėje, kuri reiškiasi labai įvairiomis jos savinaikos formomis (pradedant 

alkoholizmu, narkomanija, saviţudybėmis, ypatingai dideliu mirtingumu ir 

baigiant vengimu auginti vaikus bei masine emigracija), vis labiau 
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spartinančiomis tautos ir Valstybės išnykimą; kai kurios iš šių formų yra 

pasiekusios tokį degradacijos lygį, kuris jau yra negrįţtamas; 

2. Pagal demografinės padėties  blogėjimą ir emigracijos mastus Lietuva 

uţima viena iš aukščiausių vietų tarp Europos Sąjungos valstybių narių, 

todėl pastarosiomis dienomis dėl neatsakingos šių procesų valdymo 

politikos esame perspėti ir Europos komisijos; 

3. Emigracija jau kelia didelę grėsmę tiek mūsų šalies ekonomikai, tiek ir jos  

demografinei būklei, o suvaldyti šių procesų jau nebegali nė viena 

valstybės institucija;   

4. Neturime net emigracijos ir imigracijos procesus pajėgiančios subalansuoti 

valstybės institucijos; 

5. Tokia padėtis jau nebeleidţia krizės įveikimo atidėlioti geresniems laikams 

ar apsimetinėti, jog pagerėjus ekonominei padėčiai, ji savaime išnyks. 

 

         Kad  demografinė krizė būtų sustabdyta ir prasidėtų grįţtamieji Valstybės 

ir visuomenės gyvenimo kokybės ir moralinės būklės normalizavimo procesai, yra 

būtina: 

              Pirma, jau šiandien pradėti visų Valstybės pajėgų sutelkimą: neatidėliojant  į 

šiuos procesus įtraukti visas partijas ir pilietinius judėjimus, valdţios instutucijas ir 

mokslo bei mokymo įstaigas,  Baţnyčią  ir kitas religines organizacijas,  visų aktyvių 

ţmonių kūrybines galias, visus turimus resursus, visus dvasinius ir organizacinius 

pajėgumus;   

               Antra, šią konferencijos dieną pripaţinti visą Valstybę apimančio 

Nacionalinio susitarimo pradţia tam, kad atsirastų bendra visų tolesnių kalendoriškai 

numatomų ir projektuojamų darbų organizavimo atskaitos sistema;    

               Trečia, pasirašyti pagrindinių šios konferencijos  iniciatorių – Seimo 

migracijos komisijos, Katalikų baţnyčios, Mokslų Akademijos, Lietuvos kultūros 

kongreso ir Consilia academica – ir  kitų prie jų norinčių prisidėti visuomeninių 

organizacijų pradinį susitarimą dėl tolesnio jų bendradarbiavimo, jog jau šiais metais 

būtų sutelkta visuomenė ir parengta sistemiška Valstybės demografinės būklės 

stabilizavimo bei jos atkūrimo programa. 

               Ketvirta, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

emigraciją ir visą demografinę krizę pripaţinti vienu iš Valstybės simtomų, liudijančių 

tokias ţmonių gyvenimo sąlygas,  kurios neatitinka jų lūkesčių;     

               Penkta, reemigraciją ir demografinės būklės normalizavimą paskelbti 

prioritetine nacionaline problema, kurią būtina nedelsiant spręsti. 

               Pradţia jau padaryta: 2015 m. birţelio 30 d. pasirašytas šešių parlamentinių 

partijų susitarimas dėl emigracijos. Bet to maţa. Neatidėliojant  būtina procesą tęsti 

toliau, jį spartinti, plėtoti ir paversti tikru šalies Nacionaliniu susitarimu demografinės 

krizės būklei įveikti.  

              Todėl raginame Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisiją, kad ji, 

sutelkusi visas pajėgias valstybės institucijas, mokslo įstaigas  ir visuomenę, parengtų 

Seimo nutarimą, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė būtų įpareigota nedelsiant 

sukurti reemigracijos skatinimo, emigracijos maţinimo ir apskritai Lietuvos ţmonių 

gyvenimo kokybės, taigi ir demografinės būklės, gerinimo programą, kuri numatytų 

šios programos įgyvendinimo priemones, būdus, kelius bei terminus.  
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             Raginame Lietuvos Respublikos Seimą  užtikrinti būtinas sąlygas, kad 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo Migracijos komisija galėtų  ne tik deramai 

atlikti savo pareigas emigracijos procesų maţinimo politikoje, bet ir imtis būtinos 

demografinės būklės atkūrimo procesų kontrolės. 

Seimo Migracijos komisijos pirmininkas                      Valdas Vasiliauskas  

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas                      prof. Valdemaras Razumas 

Visuomeninių organizacijų Nepartinio demokratinio judėjimo                                                                 

ir Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas       dr. Krescensijus Stoškus 

Akademinės asociacijos „Consilia akademica“                                                                             

tarybos pirmininkas                                                        Prof. Leonardas Kairiūkštis 

                                                         

PRAŠYMAS RINKTI PARAŠUS. Autorius Jonas Kazimieras Burdulis – Lietuvos 
pensininkų susivienijimo vienas iš steigėjų (kitų pareigų nežinau). 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI 

JOS EKSCELENCIJAI DALIAI GRYBAUSKAITEI 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 

PETICIJA 

Mes, ţemiau pasirašiusieji, laisvi Lietuvos Respublikos piliečiai, pareiškiame, jog 

nebeįstengiame daugiau pakelti gyvenimo sunkumų: itin aukštų maisto bei vaistų 

kainų ir išlaidų būstui išlaikyti, kurios nuolat didėja ir mums jau tenka rinktis – ar 

gyventi pusbadţiu, ar mirti nutraukus gydymą. 

Lietuvoje suţlugus smulkiajam verslui, esame priversti maisto produktus pirkti 

stambiuosiuose prekybos centruose, vaţiuoti apsipirkti į Lenkiją arba gyventi 

pusbadţiu. 

Visą gyvenimą sunkiai dirbę ir taupę, šiandien nebeturime vilties sudurti galą su 

galu, mūsų santaupos didţiuma atvejų jau ištirpo, daţnas nebeturime pinigų net 

laidotuvėms. Neskubama grąţinti be mūsų sutikimo paimtų pensijų nuoskaitų. Skurdi 

pensija neuţtikrina orios senatvės, – apie tai kalbėti nebėra prasmės. Ne vienas, 

netekęs vilties, prieš laiką pasitraukė iš gyvenimo. Mus ţudo alkoholis ir saviţudybės. 

Mes esame įsitikinę, jog valstybės valdymas gali ir turi būti efektyvesnis, 

Lenkijos, Latvijos ir Estijos pavyzdţiai tai įtikinamai liudija. 

Mes suvokiame, jog per dvidešimt šešerius metus nesuradus efektyvių būdų 

gyvenimo kokybei uţtikrinti, padarytas klaidas būtų sunku ištaisyti per vienerius ar 

dvejus metus. Tačiau mes atidavėme savo jėgas ir sveikatą ir laukti nebeturime laiko. 

Nors prieš mirtį norime sulaukti šiek tiek atvangos. 

Mes atidţiai stebime 2016 metų Seimo rinkimų kampaniją ir balsuosime tik uţ tas 

partijas, kurių programoje įţvelgsime nuoširdų norą iš esmės pagerinti gyvenimo 
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kokybę Lietuvoje. Mes itin priekabiai vertinsime pastangas tų partijų, kurios formavo 

valdančiąją koaliciją per visą nepriklausomybės laikotarpį. 

Mus klausia: „Iš kur paimti pinigų?“ Atsakome: atgaivinkite smulkųjį verslą, 

išnaikinkite korupciją ir šėšėlinį verslą. Neklausinėkite, o imkitės darbo. 

Mes nebegalime taikstytis su tuo, kad didţiosios daugumos Lietuvos pensininkų 

padėtis metai iš metų blogėja, su tuo, kad mūsų balso negirdi nei mūsų išrinkti 

atstovai, nei jų paskirta Vyriausybė, kad valdţia nekreipia dėmesio į rimtus 

mokslininkų pasiūlymus. Mes reiškiame savo valią ir vadovaudamiesi LR peticijų 

įstatymo 3 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., kreipiamės į Lietuvos Respublikos garantą JE Lietuvos 

Respublikos Prezidentę ir į tautos atstovus – Lietuvos Respublikos Seimo narius ir  

prašome bei reikalaujame Lietuvos Respublikos Seimą: 

 nedelsiant įgyvendinti priemones gyvenimo kokybei Lietuvoje kardinaliai ir 

iš esmės pagerinti; 

 iš esmės uţkardyti šėšėlinį verslą ir korupciją; 

 bendrojo vidaus produkto per valstybės fondus perskirstomą dalį padidinti iki 

35 proc.; 

 atstatyti buvusią senatvės pensijų skyrimo tvarką, skaičiuojant pensijas ir iš 

darbinio laikotarpio iki 1991 metų; 

 įstatymiškai įteisinti periodinį kasmetinį pensijų dydţio indeksavimą, 

nustatyti pensijų apatinę ir viršutinę ribas, minimalią pensiją nustatyti ne 

maţiau 75 proc. minimalaus mėnesinio darbo uţmokesčio, 

Jos Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentę: 

 pritarti mūsų reikalavimams ir imtis būtinų priemonių, kad Seimas priimtų 

reikiamus įstatymus. 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo vardas, 

pavardė 

Gyvenamoji vieta Parašas 

1    

                                                        

 PETRAS VAIČIŪNAS – soc.mokslų daktaras,                                                                                                                                                 
turintis tremtinio statusą, atstovaujantis NVO judėjimams:                                                                                                    
„Talka Tėviškei“ ir „Sveika gyvensena“                                                                                                                                  

Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos (Liet.PS) narys                                                                                                                            
(straipsnis parašytas specialiai mūsų laikraštėliui).  

 
          KAIP STRIPRINTI TAUTOS GEROVĖS  VYSTYMOSI          

                                              PAMATUS?                                                            

 Kodėl atgavus Nepriklausomybę su tautai labai reikšmingu 
žodžiu LAISVĖ vis labiau įsigali teisinis nihilizmas ir nauda? Laisvė 
– tai apie ką tauta svajojo daugelį metų, bet teisinis nihilizmas ir 
nauda užgožė pirmojo žodžio reikšmę. Teisinis nihilizmas 
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įsigalėjo taikant dvigubus standartus tiek valdymo, tiek ekonominėje bei finansinėje 
sistemose. Esant valstybės valdymo piramidei Prezidentūra – Parlamentas – 
Vyriausybė nesugeba suteikti žmonėms galimybių, kurių jie tikisi. Tautos išrinktoji 
prezidentė reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje tvirtai pasisako užsienio politikos 
klausimais, tačiau ji silpna vidaus politikoje. Antra svarbi institucija – tautos išrinktas 
parlamentas pasiklydo tarp smulkmenų – priimami įstatymai dažnai prieštarauja 
Konstitucijai. Paprastiems Lietuvos žmonėms, iš kuriū vos 8 – 10% pasitiki seimu ir jo 
priimtais įstatymais, iškyla klausimas, ko verti priimti įstatymai su daugelio 
dviprasmybių, o tai labai sunkina trečios svarbios institucijos – Vyriausybės darbą. 
Kritikuojantiems Seimo darbą, seimūnų atsakymas labai paprastas – „Ko jūs norite, 
jūs patys mus tokius išrinkote.“ Todėl ir kyla klausimas, ar galima išsirinkti kitokius, jei 
įsitvirtinusi tokia rinkimų sistema? Trečia, įsivaizduoju, kaip sunku dirbti Vyriausybei 
neturint tikslaus koordinacinio - informacinio centro su teisinga statistika. Darbas 
sprendžiant atskirus klausimus per darbo grupes – turi ir teigiamų bruožų – galima 
pritraukti aukšto lygio specialistus, net akademikus, bet vėliau nenumatomos 
sprendimų įgyvendinimo galimybės bei jų sisteminė kontrolė. Kontroliuojančių 
institucijų daug, bet primena posakį – kad tarp daugelio auklių vaikas auga be galvos. 
Kodėl pasaulyje pripažinta, kad Lietuvoje kas 4-tas vaikas neturi reikiamos globos, kas 
5-tas gyvena prie skurdo ribos, pirmaujame pagal savižudžių skaičių, jau laikas prabilti 
– atsikvošėkime. Pasaulis pripažino, kad geriausia gyventi Norvegijoje, Švedijoje, 
Suomijoje, kur ypatingas dėmesys skiriamas augančiai ir mus pakeisiančiai kartai, tose 
šalyse didžiausios pensijos, esant toje pačioje geopolitinėje apsuptyje. Kartu 
priminsiu, kad tikint žiniasklaidos duomenimis – geriausia gyventi Klaipėdoje ir jos 
rajone, mieste prie Baltijos jūros.                                                                                                                                                                                    
Pirmosios nelandsberginės kregždės yra – kada svarbios energetikos ministerijos 
vadovu paskirtas nepartinis Rokas Masiulis, o buvęs generalinis komisaras Skvernelis 
– nepartinis – pakeitė partinių „Tvarka ir teisingumas“ statytinį Dailį Barakauską, o 
generaliniu policijos komisaru tapo aukštaitis Pernavas.  

                  Mano patarimas visai valdymo piramidei – nuo šiandien imtis stiprinti 
tautos gerovės pamatus:  

1. Įvesti tvarką žemėtvarkoje, aplinkos apsaugoje ir sveikoje gyvensenoje, nugalint 
amžiaus ligas – infarktą, insultą, vėžį. 

2. Medicinoje, kur gydytojas pacientui, o ne pacientas su vokeliu gydytojui. 
3. Švietimas – ministrui reikia suskaičiuoti, kiek vaikų nelanko mokyklos, t.y. ne 

moksleivis su krepšeliu mokytojui, o mokytojas – moksleiviui. 
4. Išgyvendinti teisinį nihilizmą, dvigubus standartus taikant įstatymus, t.y. 

pažadinkime teisingumo deivę Temidę. 
5. Praėjus 4-čiui amžiaus po Nepriklausomybės atgavimo Lietuva neturi nuosavos 

piniginės, t.y. sudarytos sąlygos išgrobstyti bankus ir kaltieji bankų prižiūrėtojai – 
Visokavičius, Šarkinas, Vasiliauskas, išsisukinėdami ir meluodami Lietuvai, lieka 
nepatraukti teisinėn atsakomybėn. 
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Aldona Marija praneša: mūsų gyvenimas kunkuliuoja – KOVAS toks 
mėnuo, kad kas antą dieną šventė, tik spėk į visas puses – moterims, 
žinoma KOVO 8 svarbiausia, juk jos tam ir moterys...O kovo 11 – dar 
svarbesnė – mišios, eisenos, mitingas – Klaipėdiečiai įsitikino dar kartą – 
kaip reikalinga miestui Atgimimo aikštė...Labai reikšmingos LRT laidos 

nuo pat vasario pradžios, kurios nukelia mus į tas ypatingas dienas, kai stovėjome 
mes, mūsų vaikai, giminaičiai ir draugai prie jaunos respublikos Seimo rūmų...Viskas 
matyta, išgyventa, iškentėta...SUPRATOME VISA SIELA, ką reiškia žodis PERGALĖ... 

 

 JOS EKSELENCIJAI PREZIDENTEI, 

                                     SEIMUI 

                              IR VYRIAUSYBEI 

  

                 Į VISUS LIETUVOS ŢMONES, 
  

Moteris – tai skamba išdidţiai, moteris – tai saulės 
spindulys, tai Meilė, Motinystė, tai Švelnumas ir 
Gerumas – tai Gyvenimo pilnatvė. Moters Diena – tai 
Pavasaris, tai Daina Meilei ir Dţiaugsmui.  
MOTERIS – TAI PREZIDENTĖ, MOTERIS – TAI KAIMO 
MOČIUTĖ IR MINISTRĖ... 
Tai padarykime tą DIENĄ – NEDARBO DIENA! 
Moters dieną švenčia viso pasaulio moterys! 
Kviečiu visus Lietuvos ţmones pasirašyti šią peticiją,  
kurią įteiksime mūsų Prezinentei, Seimui ir Vyriausybei,  
kad įteisintų šį mūsų teikimą IR IŠPILDYTŲ ŠIĄ MŪSŲ SENĄ 
SVAJONĘ! 
  

Klaipėda, 2013-03-11. 
Norintiems pasirašyti: http://www.peticijos.lt/visos/71140 

                                                       
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

Turgaus g. 8, LT-91247 Klaipėda, tel. (8-46)  31 47 20, faks. (8-46)  31 47 22, el. p.  

info@biblioteka.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, kodas 190464923 

 

                                                Pranešimas ţiniasklaidai 

 2016-03-04 

                                     Genealogija – bendras hobis jūsų šeimai 

 

http://www.peticijos.lt/visos/71140
mailto:info@biblioteka.lt
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Ar teko savo veido bruoţų ieškoti senelių ir prosenelių nuotraukose? 

Kiekvienas turime 2 tėvus, 4 senelius, 8 prosenelius, 16 pro prosenelių. Jei nors vieno 

iš jų nebūtų – nebūtų ir mūsų. Ar ţinote kur jie gyveno, ką veikė, kokius talentus 

turėjo? Dėl istorinių kataklizmų Lietuvos šeimų  genealogijos medţių šaknys ir šakos 

grubiai apkapotos. Net praėjus ilgam ramaus gyvenimo laikotarpiui, esame linkę 

nutylėti nepatogius šeimos istorijos faktus. Neturėtume gaišti...                                          

Neatidėliodami imkimės fiksuoti savo šeimos istorijos faktus, nes kiekvienas į Anapilį 

išeinantis ţmogus išsineša dalelę praeities, kurią šiandien dar galime išsaugoti. 

Šeimos istorijos atkūrimas gali tapti Jūsų gyvenimo hobiu,  padedančiu atskleisti Jūsų 

pačių prigimties esmę. Galbūt vaikai ir vaikaičiai norės tęsti Jūsų pradėtą darbą. 

 

            
Pirmas susitikimas Klaipėdos miesto bibliotekoje. 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka  įgyvendina projektą 

„Šeimos istorija – išsaugok atmintį“ ir kviečia pasirūpinti šeimos istorijos 

išsaugojimu. Galime suteikti ţinių, kaip racionaliai šią veiklą organizuoti, kur ir kaip 

ieškoti informacijos, kaip nusibraiţyti šeimos genealoginį medį. Išmokysime pagerinti 

senųjų nuotraukų ir kitų dokumentų kokybę, suteiksime ţinių kaip paruošti 

spausdinimui šeimos istorijos knygą ar foto knygą. Pageidaujančius įgyti šių ţinių 

kviečiame registruotis į mokymus tel. 8(46)346301.  

O jeigu namie turite senų šeimos nuotraukų, fotojuostų negatyvų, skaidrių - jokiu būdu 

neišmeskite. Visa tai galima prikelti ir išsaugoti ateities kartoms.  Kviečiame 

nemokamai pasinaudoti skaitmeninimo savitarna, veikiančia Informacijos ir 

bibliografijos skyriuje (Turgaus g. 8). Patarsime ir padėsime.                                     

Tel. pasiteirauti 8 (46) 31 4723.                                                                                                                                                      

Projekto „Šeimos istorija – išsaugok atmintį“ trukmė - iki 2016 m. spalio mėn. 

Partneriai: Klaipėdos apskrities archyvas, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 
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kultūros centras, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. Informacinis rėmėjas 

dienraštis „Klaipėda“. Projektą iš dalies finansuoja „Bibliotekos paţangai 2“, LR 

Kultūros ministerija ir Klaipėdos miesto savivaldybė. 

Jolita Baltrimienė 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

IT ir projektų valdymo skyriaus vedėja 

Tel. (8 46) 314 725 

El. p. info@biblioteka.lt 

Pastaba (red.): pasinaudokite bibliotekos teikiama paslaugą nemokamai, nes 

panašios paslaugos valstybinėse institucijose labai brangios. Nors pastoviai 

bendraujame, tačiau ruošiamės šventei – bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymui. 

                                                        

MŪSŲ GYVENIMAS 
 

          
 
 

         

mailto:info@biblioteka.lt
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          Mūsų Šventės: kovo 11 ir kovo 8. 

                                                         
 
                                  KODĖL SENATVĖS PENSIJOS YRA MAŢOS?  

Nuo 2013 metų vidutinis darbo uţmokestis Lietuvoje kilo vidutiniškai po 5 proc. 

kasmet. Planuojama, kad baigiantis 2016 metams, vidutinis atlyginimas bus maţdaug 

20 proc. didesnis nei buvo 2012 metais. Verslo sektoriuje atlyginimai kyla dėl 

gaunamo didesnio pelno (pelnas didėja dėl didinamų paslaugų ir  

prekių kainų, nors gamybos savikaina nedidėja, nes sumaţėjo elektros energijos, 

degalų kainos), atlyginimai yra didinami ir dėl baimės prarasti kvalifikuotus 

specialistus. Kitaip sakant, čia verslininkai tvarkosi patys, be didesnės paramos iš 

valdţios pusės. Reikia pastebėti, kad atlyginimų didinimas laikomas normaliu 

reiškiniu ir visiems suprantamu faktu. Kitokia situacija yra iš valstybės biudţeto 

išlaikomose institucijose.Visi girdėjome apie streikuojančius pedagogus, 

protestuojančius muziejininkus, bibliotekininkus, aukštųjų mokyklų dėstytojus. Šių 

specialybių ţmonių atlyginimai didţiąja dalimi priklauso nuo valdţios sprendimų. Į šią 

kategoriją patenka ir senjorai, iš valstybės biudţeto gaunantys senatvės pensijas. Šioje 

vietoje reikėtų atkreipti dėmesį, kad vidutinė senatvės pensija 2015 metų pabaigoje 

buvo maţdaug tik 4 proc. didesnė nei 2012 metais. Šiemetinis bazinės pensijos 

didinimas keturiais eurais situacijos tikrai nepakeis. Taigi, akivaizdus skirtumas tarp 

privataus sektoriaus atlyginimų ir pensijų augimo. LR Premjeras pastaruoju metu jau 

pradėjo pripaţinti, kad pensijas būtina indeksuoti tiek, kiek vidutiniškai auga 

atlyginimai. Tai yra numatyta ir Sodros pertvarkos planuose. Tik ar tai bus 

įgyvendinama? Ir ar nereikėjo to daryti jau gerokai anksčiau? Jei spartėja ekonomikos 

vystymasis, jei daugiau sukuriama pridėtinės vertės, maţėja šešėlinė ekonomika, 

grieţčiau kontroliuojamas pašalpų mokėjimas, tai, vadinasi, ir į valstybės biudţetą 

daugiau nubyra pinigų. O valstybės išlaikytinių maţėja: kasmet Lietuvoje uţdaroma 

dešimtys mokyklų, naikinamos kaimo bibliotekos, medicinos punktai, o dalis senjorų, 

pasirodo, irgi sugeba atsikratyti Lietuvos valstybės išlaikytinių statuso. Jie išvyksta ... į 

uţsienį dirbti. Statistikos departamento duomenimis, 2015 metais dirbti į uţsienį 

išvyko daugiau nei 2000 pensininkų. Europos Sąjungos šalyse taikomi bendrieji teisės 

aktai kaip ir Lietuvoje, tačiau uţtenka pensinio amţiaus ţmogui uţsienyje padirbėti 

bent metus ir  

jis jau gali kreiptis dėl pensijos perskaičiavimo. Svarbu turėti minimalųjį darbo staţą, 

reikalingą minimaliai senatvės pensijai gauti. Lietuvoje minimalusis darbo staţas yra 

15 metų. „Jeigu ţmogus Lietuvoje dirbo 10 metų, Lenkijoje trejus ir tiek pat 

Vokietijoje, kuri yra paskutinė jo gyvenamoji vieta, jam bus skiriama Vokietijos 

pensija, o visas darbo staţas, įgytas kitose šalyse, susumuojamas“, - sakė „Sodros“ 

atstovas. Taigi, Lietuvoje biudţetininkų maţėja, tai kur dingsta papildomos įplaukos į 

valstybės biudţetą? Kodėl šiemet vėl patvirtintas deficitinis biudţetas? Palaukit... o gal 

nemaţėja biudţeto lėšomis išlaikomųjų? Juk didėja kariškių armija, pučiasi 

biurokratinis aparatas, turbūt kasdien ministerijose įkuriama po kelias naujas darbo 

grupes būtoms ir nebūtoms problemoms spręsti. Įdomu, kas galėtų atsakyti į klausimą 

apie išlaikytinių iš biudţetinių lėšų ir jiems skiriamų pinigų dinamiką pastaruoju 

metu? Kodėl yra skurdinami ir apgaudinėjami tie, kurie kūrė Nepriklausomos Lietuvos  



13 
 

pamatus prieš 26 metus? Kodėl senjorai, uţsimokėję uţ komunalines paslaugas, 

beišgali tik akcijinių maisto prekių nusipirkti? Ar tai gali būti vadinama oria senatve? 

Beje, o ar ţinote, gerbiami senjorai, kad uţ būstų šildymą Klaipėdoje jūs turite 

galimybę mokėti daug pigiau, lyginant su gyvenančiais kituose miestuose? Tai tikrai 

taip, nes vienintelė Klaipėda turi unikalią galimybę šildytis daug pigesne ţemės 

gelmių šiluma. UAB „Geotermoje“ 30 proc. šilumos energijos gaunama iš giluminio 

karšto geoterminio vandens. Tokiai energijai pagaminti reikalinga tik elektra. Lyginant 

tokio pat kiekio šilumos energijos pagaminimą naudojant geoterminį vandenį ir dujas, 

laurai atiteks geoterminei šilumai: tokiu būdu pagaminta šiluma yra beveik 20 kartų 

pigesnė, nei pagaminta deginant dujas. Netikite? Apsilankykite geoterminėje jėgainėje, 

kuri randasi adresu tokiu: Lypkių g. 17, Klaipėda. Jums bus paaiškintos ir prieţastys – 

kodėl uţ būstų šildymą mokate tiek pat ar net dar daugiau nei kitų Lietuvos miestų 

gyventojai.  

Mūsų laikraštėlio Skaitytoja                                                                                                                                                                 

                                                         

Vokiečiai įspėjo dėl migrantų. Ar Lietuva išgirs?  
2016-01-19 13:05 
LAIMA LAVASTE 

Keisti dalykai vyksta Europoje, jie neaplenks ir mūsų šalies.  Šiomis dienomis, po 

neįtikėtinų įvykių Vokietijos miestuose per šventes, prisiminiau vieną tokį įspėjamąjį laišką iš 

tos turtingos, dirbančios ir atviros šalies. Vokiečiai, įsileidę šimtus tūkstančių kitataučių į 

savo miestus, dabar pradeda suprasti, kas vyksta ir kokie iššūkiai jų laukia.  

Vienas tokių – kitos kultūros, kitų įpročių ir gyvenimo būdo atstovų sveikatos priežiūra. 

Štai kokį laišką parašė vienos Miuncheno ligoninių gydytoja: “Mums tenka dirbti ligoninėse 

saugomiems ginkluotų policininkų su šunimis. Dauguma čia pakliuvusių pabėgėlių serga 

AIDS, sifiliu ar kitokiomis mums net nežinomomis ligomis. Kai kurie elgiasi lyg žvėrys. 

Bavarijos ligoninių darbas paralyžiuotas“. 

Lietuvoje šį savo kolegės laišką išplatino JAV lietuvė, sveikatos švietimo programų 

direktorė Pranė Šlutienė. Moteris reagavo griežtai: „Lietuviai, užtenka bučiuoti užpakalius ES 

valdžiai ir per televiziją žmonėms skelbti, kad atvykę pabėgėliai Lietuvai nebus problema ir 

keps picas. Ne vienas tūkstantis jų užplūs Lietuvą. Pasiruoškite, lietuviai gydytojai. Jūsų 

laukia niekada nepatirti iššūkiai, su kuriais jau susidūrė Vokietija.“ 

Nebegausite pinigų? Patys uţsidirbsite! 

JAV gimusi chirurgijos, greitosios pagalbos, ligoninių administravimo specialistė, 

pastaruoju metu gyvenanti ir Čikagoje, ir Lietuvoje, nesirinko žodžių. 

 

„Jūs Lietuvoje dar nesusidūrėte, kas yra tie iš Afrikos ir kitų šalių atbėgantys žmonės. 

Mano kolegos iš Ilinojaus universiteto dirbo ir dirba ne vienoje Afrikos valstybėje pagal AIDS 

prevencijos programas. Man pačiai Čikagos ligoninėse teko bendrauti ne su vienu migrantu 

iš tų šalių. Patyriau jų reikalavimus: „Tu, moteris, negali apžiūrėti mūsų, vyrų.“ 

Atšaudavau tvirtai – tu esi Amerikoje, ir čia bus taip, kaip yra, o ne kaip jūs įsakysite! Visi 

Amerikoje vienodi. O jūs čia pabėgėliams rengiatės mokėti didžiules pašalpas, duoti būstus 

ir darbus, kurių patiems trūksta, priimti jų vaikus į darželius, kai jūsų vaikai ten netelpa. 

http://www.lrytas.lt/zyme/pabegeliai
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Man gaila jūsų pensininkų, kurie nebesulauks didesnių pensijų, nes nebus iš ko jų 

mokėti. Pabėgėliai – kaip tarakonai, kurie užplūsta jūsų virtuvę ir kurių nebeįmanoma 

išvaryti. Kai juos matau, jie man visai neatrodo vargšai pabėgėliai. Jie neša grėsmę Europai. 

+7Kažkas nori sunaikinti Europos Sąjungą ir suskaldyti Lietuvą. Atsipeikėkite, imkite pavyzdį 

iš Čekijos, ko jūs pataikaujate ES? Nebegausite pinigų? Patys užsidirbsite!“ – kalbėjo 

P.Šlutienė, padėjusi Lietuvai įgyvendinti ne vieną medicinos programą. 

Šunys ir peiliai 

„Mano kolegė medikė iš Miuncheno pranešė: „Ką tik mūsų ligoninėje įvyko konferencija, 

per kurią kalbėta apie tai, kad Miuncheno ir kitų Bavarijos ligoninių veikla yra paralyžiuota. 

Jos nebegali suvaldyti situacijos. Daugelis musulmonų atsisako, kad juos apžiūrėtų moterys 

gydytojos. 

Migrantas Miunchene: „Atvykau čia gyventi, o ne dirbti“ Bet ir mes, gydytojos, 

atsisakome dirbti su tais žvėrimis, ypač iš Afrikos. Santykiai tarp personalo ir ligonių 

pabėgėlių – siaubingi. Pastaruoju metu jau policininkai ėmė lydėti į ligonines siunčiamus 

pabėgėlius, nes jie agresyvūs. 

Daugybė pabėgėlių užsikrėtę AIDS, serga sifiliu, atvira tuberkulioze ir daugybe egzotinių 

ligų, apie kurias neturime jokio supratimo ir nežinome, kaip jas gydyti. Ar jūs Lietuvoje tam 

pasiruošę?“ – emocingai klausė P.Šlutienė. 

+7Vokietijos medikai teigia, kad daugybė jų šalį uţplūdusių pabėgėlių serga 

daugybe egzotinių ligų, apie kurias Europos gydytojai neturi supratimo. 

Gydytoja iš Miuncheno neslėpė – padėtis ligoninėse katastrofiška. Ligonines saugo 

policija su šunimis, o gydytojai nebegali normaliai dirbti. Pabėgėliai gauna receptus, bet 

vaistinėse jie surengia išpuolius ir reikalauja vaistų veltui. 

„Kas dešimta pabėgėlė moteris – nėščia. Šimtai tūkstančių pabėgėlių atsivežė kūdikių ir 

vaikų. Dauguma jų – apleisti, ligoti ir išsekę. Vienoje Bavarijos ligoninių pabėgėliai užpuolė 

medikus su peiliais po to, kai 8 mėnesių kūdikis, kurį jie 3 mėnesius tampė per pusę 

Europos, mirė po dviejų dienų ligoninėje, nors buvo gydomas vienoje geriausių Vokietijos 

pediatrijos klinikų. 

Peiliu sužeistas gydytojas buvo operuotas, dvi medicinos seserys pakliuvo į ligoninę. Kas 

buvo nubaustas? Niekas. Vietinei spaudai net buvo uždrausta apie tai rašyti. Kas nutiktų 

vokiečiui, jei jis subadytų mediką. Arba seselei į veidą savo šlapimo šliūkštelėtų ligonis, 

sergantis sifiliu? Migrantams viskas atleidžiama. 

Iki šiol gydytojai ligoninėse dar neužsikrėtė pabėgėlių ligomis. Bet ar ilgai mes būsime 

saugūs, jei mūsų ligoninėse yra tūkstančiai pavojingomis ligomis sergančių agresyvių 

pabėgėlių?“ – nerimavo gydytoja iš Miuncheno. 

Padėjo anksčiau, padės ir ateityje 

„Jūs Lietuvoje negalite manyti, kad tai jūsų nepalies. Čia būdama nesutikau nė vieno, 

kuris lauktų pabėgėlių. Gal valdžia, užuot melavusi, kad ji pasiruošusi priimti pabėgėlių tiek, 

kiek įsakys ES ponai, skelbtų referendumą ir lietuviai patys pareikštų savo valią, o ne aklai 

klausytųsi Briuselio? 

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/migrantas-miunchene-atvykau-cia-gyventi-o-ne-dirbti.htm
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Nes bus taip, kad ištuštėjusiuose lietuvių kaimuose apsigyvens vien musulmonai. Bet 

matau, kad Lietuvoje visi tik įsikabinę į savo postus. Ne tokios laisvos Lietuvos mes 

norėjome. 

Dabar grįžtu į Čikagą ir ketinu apie tai kalbėtis su lietuvių bendruomenėmis. Jei reikės, 

pagalbos Lietuvai ieškosime ir JAV administracijoje“, – reaguodama į laišką pažadėjo 

P.Šlutienė. 

Ši moteris yra baigusi Čikagos Loyolos universiteto Medicinos fakultetą, 30 metų dirbo 

Ilinojaus universiteto ligoninėje profesionalia slaugytoja ir viena administracijos 

vadovų. Drauge su vyru Anatolijumi Šlutu jie buvo pirmieji, 1966 metais įkūrę Čikagoje 

vienintelę pasaulyje laisvąją lietuvių televiziją, vėliau – Amerikos lietuvių radiją. 

P.Šlutienė drauge su kolegomis iš Ilinojaus universiteto padėjo Lietuvai įgyvendinti AIDS 

prevencijos programą, vykdė Perinatalinę programą ir į mokyklų programas įtraukė sveikos 

gyvensenos ugdymą. Ji tarpininkavo lietuviams gydytojams ir slaugytojams, atvykstantiems 

į stažuotes Amerikoje. Ji pradėjo diegti autizmo programą Lietuvoje, koordinavo krūties 

vėžio prevencijos programą. 

 

                                                         
 

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA PRANEŠA: 

 
2016.02.05 Ministrė A. Pabedinskienė: „Didėja finansavimas neįgaliųjų asociacijų veiklos 
rėmimo projektams“ 

Įgyvendinant Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programą ir 
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 
2016–2018 metais priemonių planą, 2016 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projektams planuojama skirti 50 tūkst. eurų daugiau nei praėjusiais metais – iš viso 1,274 
mln. eurų. 
 

2016.02.08 A. Pabedinskienė: „Paraiškų skaičius bendruomenių projektų konkurse rodo, 
kad šalyje yra labai daug aktyvių ir sąmoningų žmonių“ 

2016 metais bus įgyvendinamas naujas bendruomeninės veiklos finansavimo modelis. 
Konkurso būdu bus tiesiogiai finansuojami bendruomeninių organizacijų veiklos projektai, 
skirti bendruomeninės veiklos stiprinimui. Paskelbus konkursą, iš viso Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija sulaukė net aktyvių ir iniciatyvių 815 bendruomenių paraiškų iš visos 
Lietuvos. 
 
DĖMESIO, TAI SVARBU! 

Senjorų neatsakingumas ilgina dantų protezavimo eiles                
2016-02-29 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) šiais metais jau išsiuntė pirmuosius 
kvietimus protezuoti dantis asmenims, laukiantiems eilėje ligonių kasų lėšomis 
apmokamo dantų protezavimo. Pirmojo ketvirčio kvietimai išsiųsti kiek 
anksčiau nei pernai, o lyginant 2015 ir 2016 metų pirmąjį ketvirtį, šį vasarį 
kvietimų sulaukė maždaug trečdaliu daugiau 
asmenų.                                                                                                   

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-nj1d.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-nj1d.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/a.-pabedinskiene-paraisku-cb4u.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/a.-pabedinskiene-paraisku-cb4u.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
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  Nors ši žinia gera, Panevėžio TLK neprognozuoja greitesnio eilių judėjimo, 
kadangi nemaža dalis laukiančiųjų dantų protezavimo, ligonių kasai išsiuntus 
jiems kvietimus, per nustatytą 3 mėnesių laikotarpį dėl įvairių priežasčių vis 
tiek nesikreipia į odontologus dėl paslaugos suteikimo, o tai  gerokai stabdo 
eilių judėjimą. 
 

                                                         
 
Aldona Marija praneša 2. įvykiai seka įvykius. Šventės keičia gyvenimą, suteikdamos 
patriotinį pakilimą ir poilsį. Reginių Klaipėdoje gausa neleidžia nuobodžiauti, vakare 
ugnies fiesta žavi daugelį. Mišios, eisena miesto gatvėmis suartina bendraminčius... 
Tik kartu žygiavome, džiaugėmės vėliavų plazdenimu, sveikinome vieni kitus su 
Švente, o štai – už dienos netekome savo visuomenininko, karšto savo idėjų gynėjo 
 
 JURGIO ANDRIUŠKOS  (1965.04.12-2016.02.18)...Stebina, koks 
gyvenimo trapumas? Liko du nelaimės priblokšti sūneliai: Tomas ir Karolis, kurie gali 
didžiuotis savo tėveliu...Ta nelaimė suvienijo bendraminčius, kurie palydėjo savo 
draugą į paskutinę kelionę...tas nelemtas įvykis užgožė visus patirtus įspūdžius...Tuo 
labiau, kad turime dar vieną netektį: 
  
ALINA ELENA ČEKANAUSKAITĖ - ŠAULAUSKIENĖ 

(1928.12.11 – 2016.01.22) gydytojų pedagogų: doc. V. Barono, doc. P. Steponėno, 
doc. Pr. Skuibio, gyd. D. Mažonytės, gyd. D. Pareigytės ir kt. 1963-1966 m. buvo 
Akušerijos-ginekologijos katedros aspirantė, apgynė mokslų kandidato (daktaro) 
disertaciją „Elektrolitų koncentracijos kitimai nėščiųjų kraujyje vėlyvų toksikozių 
atvejais“ tema. Paruošė moterų konsultacijoms šios nėščiųjų patologijos ankstyvos 
diagnostikos ir gydymo metodikas. 1968-1976 m. vadovavo gimdyklos ir 
priėmimo skyriams, dirbo ir pedagoginį darbą. Nuo 1976m. - Vilniaus universiteto 
Akušerijos-ginekologijos katedroje asistentė, nuo 1980 m. – docentė, nuo 1993 m. iki 
1995 m. Vilniaus universitetinės ligoninės moterų klinikos ir Vilniaus perinatalinio 
centro vadovė. Doc. A. E. Šaulauskienė buvo rūpestinga motina, išaugino dukrą Dalią 

Mariją, kuri tapo dailininke - odininke, dirba docente Lietuvos edukologijos 

universiteto ir Dizaino kolegijoje, sūnų Marių Povilą – Vilniaus universiteto 

Filosofijos istorijos katedros vedėją profesorių. Iškili, darbšti, pareiginga, didelės 

vidinės kultūros Daktarė ilgai išliks ją paţinojusiųjų atmintyje.                                                                                                                                                                                            
Siunčiame nuoširdžiausią užuojautą visų Lietuvos žmonių vardu (laikraštėlį gauna visa 
Lietuva) jų artimiesiems, bendradarbiams ir draugams. 
Tai liūdni pranešimai, tačiau toks gyvenimas. 

                                                       
 
 

                           SVEIKATA 

 
           Moterys raginamos aktyviau rūpintis savo sveikata 

                                       2015-11-24 
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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 vėžio prevencinę programą, šalies medikams pavyksta išsaugoti 
gerokai daugiau moterų gyvybių. „Pavyzdžiui, nuo 2004 m. vis dažniau 
moterims diagnozuojamas neišplitęs ankstyvosios stadijos gimdos kaklelio 
vėžys, kuris, kaip teigia medikai, yra visiškai išgydomas. Tuo tarpu iki 2004 m. 
moterims dažniausiai būdavo diagnozuojamas invazinis vėlyvosios stadijos 
gimdos kaklelio vėžys, kai pacientės turi mažiau galimybių pasveikti. 
Palyginimui: 2003 m. buvo nustatyta 118 neišplitusio vėžio atvejų, o 2013 m. – 
6 kartus daugiau, t. y. 729", – pasidžiaugė J. Grigarienė. 
 
Kaip rodo Higienos instituto Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos 
duomenys, per 10 gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos vykdymo 
metų standartizuotas moterų iki 64 metų amžiaus mirtingumas nuo šios ligos 
sumažėjo beveik trečdaliu. 
 

                                                       
 
                                                

                            GYVENIMO FILOSOFIJA 

    

           ABORTAS – TAI ŽMOGŽUDYSTĖ  
(pagal Jono Markūno knygą “ŽMOGAUS GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ PRIEŽASTYS IR 

GALIMYBĖS JŲ IŠVENGTI”VI laida, Vilnius 2006)  

Motina, nužudžiusi savo negimusį kūdykį, niekuomet negalės jo ištrinti iš savo 

sažinės. Jo vaizdas lydės iki gyvenimo pabaigos. Moteris, kuri žudo savo 

negimųsį kūdykį, sunaikina savyje motinystės prigimtį, nebegali daug ko 

suvokti ir net gimdyti sveikų vaikų. Abortai – tai civilizacijos siaubas, 

vedantis į jos išsigimimą ir išnykimą ( kaip Lietuvoje). Svarbiausia, kad 

daugelis šalių įteisino šią saves naikinimo programą, kurią visokeriopai 

palaiko tamsiojo pasaulio jėgos per savo agentus valdžioje. Tik didžiosios 

pasaulio religinės bendruomenės –katalikų, stačiatikių, musulmonų ir kt. 

neįsileidžia į savo mokymą šios nesamonės. Tamsiojo pasaulio agentai , tarp jų ir 

kai kurie valdžios atstovai, aiškina, kad pačiam apsispręsti ir planuoti šeimą – 

“žmogaus laisvė ir teisė”. Tačiau jie nesuvokia, kad toks “planavimas” , žudant 

vaikus, yra šeimos ir jos būsimų palikuonių naikinimas. 

XX amžius, davęs pasauliui begale mokslo ir technikos stebuklų – gyvybės 
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saugojimui, deja, nera palankus. Būtina suvokti, kad ši problema ateityje bus dar 

aktualesnė ir dar sunkiau sprendžiama. Reikia neatidėliojant spręsti 

materialistinio ir teologijos mokslų bendro vystymo problemą, kad 

neužkluptų tas laikotarpis, kai sveikų žmonių bus daug mažiau  negu 

neįgaliųjų, ir jie nesugebės pastarųjų nei išmaitinti, nei suvaldyti. O tai gali 

sukelti dar stipresnę degradaciją, kuri gali peraugti į žmonijos sunaikinimą. 

Deja, pasaulio galingieji šiai strateginei žmonių populiacijos raidos 

problemai vis neranda laiko. KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI ŽINOTI, kad KUO 

DAUGIAU MOTERYS DARYS ABORTŲ, TUO MAŽIAU TURĖS GALIMYBIŲ 

GIMDYTI SVEIKUS VAIKUS!!! (tęsinys sekančiame numeryje ).  

 

                                                       
 
Redaktorius, korektorius, techninis atlikėjas, nuotraukų autorius Aldona Marija 

Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,  amgedv@gmail.com;  

www.kjpzb.lt. aldonamarija.apie.lt  telef.866673965.                                                                                            

Pastaba: autorių nuomonė gali ne visada sutapti su redakcijos nuomone.      

Rašykite, laukiame. 
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