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LR Seimo kultūros komiteto pirmininkui R.Karbauskiui   Seimo narys Naglis 
PUTEIKIS 
INFORMACIJA 
Kultūros paveldo departamento direktorė D.Varnaitė neįvykdė pažado 
pateikti informaciją apie nuo visuomenės nuslėptą Trakų senamiesčio 
sumažinimą. 
2017 m. kovo 15 d. Seimo Kultūros komiteto posėdyje svarstant Trakų 
senamiesčio sumažinimo dėl RIMI parduotuvės statybos vietoje autobusų stoties 
klausimą Kultūros paveldo departamento (toliau - KPD) direktorė D.Varnaitė 
viešai žadėjo, kad ji tuoj pateiks visą informaciją apie šį sumažinimą. Ji žadėjo 
pateikti KPD Pirmosios vertinimo tarybos (vadovas R.Pakalnis) posėdžio, 
kuriame buvo nuspręsta iš Trakų senamiesčio išimti RIMI parduotuvės statybai 
reikalingų sklypų teritorijas, protokolą ir garso įrašą. Šių dokumentų prieš 
mėnesį raštu prašė mokslų daktarė Lina Leparskienė, apsigynusi disertaciją apie 
Trakų istorinį kraštovaizdį. Deja, iš KPD prašomos informacijos ji negavo, tada aš 
paprašiau taip pat raštu šios informacijos. 
Deja, visiems Seimo Kultūros komiteto nariams girdint duoto pažado D.Varnaitė 
neįvykdė - ji atsiuntė tik minėtos Vertinimo tarybos protokolo kopiją, o įrašo, 
kuris pagal teisės aktus yra sudėtinė šio protokolo dalis, neatsiuntė.  
Minėtas protokolas yra labai trumpas - pusė A4 lapo, jame nėra nurodyti motyvai, 
kodėl RIMI ir jos partnerio Dariaus Nedzinsko planuojamų statybos naudai yra 
mažinamas Trakų senamiestis, nors įstatymas įpareigoja mažinant kultūros 
vertybės teritoriją pagrįsti tai argumentais, nustatyti, dėl kieno kaltės buvo 
prarastos vertingosios savybės, apie planuojamą teritorijos mažinimą paskelbti 
viešai ne trumpiau, nei likus trims mėnesiams iki sprendimo dėl vertybės 
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teritorijos sumažinimo paskelbimo - visa tai nebuvo padaryta. 
Maža to, šio posėdžio dalyvių pasakojimu protokole neatsispindi svarbiausi 
posėdyje aptarti argumentai, kuriuose buvo nurodomos papildomos  - naujai 
aptiktos vertingosios Trakų senamiesčio savybės, taip pat KPD direktoriaus 
A.Degučio šios vertinimo tarybos nariams darytas spaudimas RIMI naudai. 
Apie tai, kad KPD neteikia nei dr.L.Leparskienei, nei man prašomos informacijos, 
raštu taip pat informavau ir Kultūros ministeriją, tačiau nei prašomos 
informacijos, nei jokio kito atsakymo negavau. Spėju, kad KPD-ą RIMI ir 
D.Nedzinsko naudai Kultūros ministerijoje dangsto kultūros viceministras 
Renaldas Augustinavičius, anksčiau dirbęs KPD-e. Apie tai, kad R.Augustinavičius 
atstovauja ne viešą interesą įskaitant kultūros paveldo interesus, o RIMI ir 
D.Nedzinsko pelno siekimą kultūros paveldo sąskaita raštu pranešiau kultūros  
ministrei Lianai Ruokytei Jonsson, prašydamas jį nušalinti nuo Trakų senamiesčio 
reikalų. Rašte dėl nušalinimo pateikiau faktus - nuorodą į garso įrašą, 
kuriame R.Augustinavičius D.Nedzinsko akivaizdoje daro spaudimą Trakų 
nacionalinio parko direktoriui Gintarui Abaravičiui - kad tas neteisėtai, 
pažeisdamas Trakų senamiesčio specialųjį planą suderintų RIMI pastato statybą. 
Taip pat kultūros ministrei pacitavau fragmentą el.laiško kuriame D.Nedzinskas 
nurodo viceministrui R.Augustinavičiui, kad tas kuo greičiau organizuotų Trakų 
senamiesčio dalies išėmimą iš D.Nedzinsko ir RIMI sklypų, ką R.Augustinavičius 
klusniai vykdo. 
Deja, kultūros ministrė į šį mano prašymą dėl R.Augustinavičiaus neatsako. 
KPD direktorė D.Varnaitė, nepateikdama dr.L.Leparskienei ir man minėto įrašo, 
kuris nėra įslaptintas, pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą. Deja, Seimas iki šiol nėra 
nustatęs sankcijos už tokį šio įstatymo pažeidimą. Todėl kreipiausi pagalbos į 
Seimo Antikorupcijos komisiją, kad ji padėtų man gauti tą įrašą ir kad galima būtų 
tęsti neteisėto Trakų senamiesčio sumažinimo RIMI ir D.Nedzinsko naudai 
pažeidžiant paveldo interesus parlamentinės kontrolės tyrimą. 
Gavęs šį įrašą ir apibendrinęs minėto tyrimo rezultatus, pateiksiu Seimo 
kultūros komitetui šio tyrimo išvadas. 
Bet kokiu atveju galima konstatuoti, kad KPD direktorė D.Varnaitė tyčia slepia 
informaciją apie aprašomas aplinkybes, o tai darydama pažeidžia įstatymą. 
 Taip pat nesuprantamas Kultūros ministerijos neveiklumas  - nepadeda gauti 
prašomos informacijos, nenušalina viceministro R.Augustinavičiaus, neatsako į 
raštus, todėl prašome Jūsų paraginti Kultūros ministeriją atlikti šiuos veiksmus. 
 

                                                   
 
                          Prof. dr. Saulius Arlauskas 

Lietuva ir Europa pasirinkimo kryžkelėje: “liberal-

komunizmas” ar “tautinis korporatyvizmas”? 

Kažkiek lyg ir sumažėjo nerimas dėl “Breksit” sukeltos grėsmės 
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Europos Sąjungos ateičiai, tačiau pasirodo, kad tai apgaulingas jausmas. Iš 

Europos Sąjungos tautų gretų pasitraukus Jungtinei Karalystei, panašios 

pasitraukimo nuotaikos suskambo Prancūzijos Prezidento rinkiminėje 

kampanijoje 

Kaip ir kokiais būdais Europos Sąjungos tautoms išsaugoti savo vienybę, savo 

buvimą tautų šeimoje? Tai iš tiesų darosi hamletiškas galvosūkis. 

Liūdna, kai Europos Sąjungos byrėjimo tendencijas politikos komentatoriai 

aiškina labai paviršutiniškai, neva tai yra atskirų politikų ambicijų keliamas 

gaivalas ar nesusipratusių piliečių, kuriuos be to lengvai paveikia Europai 

priešiška propaganda, aklas pasirinkimas. 

Liūdna, kai nenorima gilintis į reiškinio esmę, kai nesuvokiama, kad politinės 

peripetijos dėl Europos Sąjungos išlikimo ar neišlikimo kyla dėl dramatiško 

sąmyšio Europos tautų sąmonėje, kurį sukelia nuožmi dviejų, radikaliai priešingų 

ideologijų kova. 

Krikščioniškasis pasaulis jo protestantiškoje formoje šiais metais švęs 500 metų 

Reformacijos  

sukaktį. Tai reikšminga Europai ir pasauliui data, nes būtent Reformacijos 

išdavoje atsivėrė neribotos galimybės žmonių mąstymo ir tikėjimo laisvei, tautų 

teisei puoselėti savo religiją ir kultūrą, turėti nacionalinį valstybingumą. 

Bet ar mes jaučiame, koks vis dėlto Europoje nusistovėjo santykis tarp 

protestantiškos Naujųjų amžių dvasios ir konservatyvios krikščioniškos 

tradicijos? Ar mes nepamiršome, kad laisvės ir lygybės šūkiai Didžiojoje 

Prancūzijos Revoliucijoje 1789 metais, vėliau pakerėję ir kitas Europos tautas, 

išreiškė dar Antikos mąstytojų suformuluotas ir krikščionybės išpuoselėtas 

universalias žmogiškąsias vertybes?  

Demokratija Atėnų polyje ar Respublika senovės Romoje jos piliečiams reiškė ne 

tik politines laisves, bet ir priklausomybę savo bendruomenei kaip korporacijai, 

pasiaukojimą jos idealams. Krikščionybė žengė dar toliau. Ji išplėtojo kosminės 

korporacijos idėją, kurioje, nepaisant žmonių skirtumų, universalios lygybės 

pagrindais transnacionalinėje viduramžių politinėje organizacijoje yra suvienyti 

visi žmonės, tautos ir visos žmonių kartos. Būtent krikščionybė suabsoliutino 

kiekvieno gyvo žmogaus vertę, pašventino šeimą, kaip istorinio ryšio tarp kartų, 

tarp vaikų ir tėvų kūrimo šventovę kosminėje korporacijoje.Taigi, kas nutiko, kai 

XX ir XXI amžių sandūroje, staiga kyla nenoras vienytis į transnacionalią 

korporaciją – Europos Sąjungą? Kas vyksta, kai vėl norima užsidaryti nacionalinio 

valstybingumo erdvėje? 
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Pirmas atsakymas yra toks, kad mūsų kartoje dalis žmonių nebesuvokia 

Reformacijos skelbiamų laisvės ir lygybės idėjų santykio su istorine tauta, kuri 

per mirusiųjų protėvių atmintį, gyvosios kartos gerovę ir ainių kartos viltį įžengti 

į šį pasaulį, driekiasi iš praeities į ateitį kosminėje korporacijoje. Anglas gali būti 

laisvas ir lygus tik savo bendruomenėje, savo istorinėje tautoje. Prancūzas jaučia, 

kad jis gali būti laisvas ir lygus tik savo istorinėje tautoje. Ar ne todėl Europos 

šalių Konstitucijose įskaitant ir Lietuvą iki šiol šventu laikomas tautos 

suvereniteto principas? Taigi „Breksit“ ar Prancūzijos Prezidento rinkimai siekia 

mums paaiškinti, kad Anglijos ar Prancūzijos piliečiai vėl prisiminė, kad jų  

identitetas, jų laisvė ir lygybė galimi būtent savo nacionalinėje valstybėje, 

tautinėje korporacijoje. 

Kitas atsakymas, kodėl vėl aktualėja nacionalinis valstybingumas yra toks, kad 

mūsų laikų karta, klaidingai interpretuodama Reformacijos idealus, maksimaliai 

supaprastino žmogaus sampratą, prilygindama protaujantį Homo sapiens 

materialiam individui. Šiuolaikinių liberalų ar marksistų pasisakymuose žmogus 

ištraukiamas iš socialinio ir istorinio konteksto, atplėšiamas nuo jo tautinių 

šaknų, išvejamas iš savo tėvynės, ir kas baisiausia, su savo vidiniu pasauliu, savo 

jausmais paliekamas absoliučiai vienišu jam nebesuprantamoje kosminėje 

begalybėje. Paradoksalu, bet tiesa, kad dalies žmonių įsitikinimuose individas 

virsta dulke, vėjo ir audrų nešiojama po pasaulį būtybe, kuri pasiklydusi savo 

noruose ar baukščiai paklusdama galingiesiems, nebežino kam ir vardan ko 

gyventi, nebejaučia kur jos organiška praeitis ar prasminga ateitis. Tokią žmogaus 

dalią projektavo marksizmo ideologai, pavertę žmogų viešpataujančių socialinių 

jėgų manipuliavimo objektu. Visiškai panašią dalią žmogui linki šiuolaikiniai (ko 

tikrai nepasakysime apie protestantiškos dvasios liberalizmo architektus John 

Locke‘ą ir kitus) liberalai, kurie klaidingai interpretuodami žmogui įgimtą 

apsisprendimo teisę gyventi savo paties susikurtą gyvenimą, dar vaikystėje ar 

jaunystėje nuslepia nuo jo žmogaus būties šeimoje, tautoje, savo valstybėje ir 

istorijoje prasmingumą bei didingumą. Todėl negali būti nieko keisto, kad tie, kas 

klauso žmogaus proto ir istorinės patirties pamokymų, būtent tokiai vieningai 

liberal-komunizmo ideologijai instinktyviai ir ryžtingai pradėjo priešintis. Būtent 

tai ženklina „Brexit“ ar Prancūzijos Prezidento rinkimai. 

Kokį kelią pasirinks Lietuva? Ar ir toliau mes, kaip ir iki šiol, deramai negerbsime 

buvimą lietuviu, buvimą Lietuvoje, savo tautinį orumą ir valstybės suverenitetą? 

Ar ir toliau atsainiai  

žiūrėsime į masinę emigraciją, apgaudinėsime save ir ypač jaunus žmones, kad 

santuokinė šeima tai atgyvena, kad svetur gyventi geriau nei tėvynėje? Ar ir toliau 
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sieksime būti kuo didesniais individualistais liberalais ar kosmopolitais 

komunistais? 

Atsakymo sulauksime matomai greitai. Mūsų taip pat laukia Prezidento rinkimai. 

Kas mes ir kokioje Europoje norime gyventi parodys kandidatų į prezidento postą 

skelbiamos programos, na ir pačios asmenybės. 

                                                   
 

                    Seimo vicepirmininkei R.Baškienei dar kartą šiandien paaiškinau, kad                                                  surengus Politikos                                                                                         
semestrą ES pavyzdžiu,  būtina sukoncentruoti visą Seimo dėmesį ir energiją į                                esminių Lietuvos problemų ir                                                            
iššūkių visumą, o ne nuolat aptarnauti biurokratų kurpiamas įstaymines pataisas.                                                                                                                   
Gal iš penkto karto (šiandien buvo trečias nuo                                                                                                                                                     šv.Kalėdų 
jakažkas sukirbės).Tik ką pasitaręs su Rūta Zabieliene teikiu tokio sąvado projektą                                                                                                                                                                        
bendram apsvarstymui, siūlymams bei įteisinimui, nes politikos - kovos už daugelio                        žmonių interesus                                                                                                      
Lietuvoje per tris dešimtmečius kaip ir su nedidelėmis išmtimis nebuvo...  

 ESMINIŲ ILGALAIKIŲ LIETUVOS PROBLEMŲ IR IŠŠŪKIŲ APIBŪDINIMAS IR JŲ KAITOS                                                                                                           
PROGNOZAVIMAS 

Svarbu pastebėti, kad daugelis vardinamų problemų bei iššūkių yra tarpusavyje vienaip ar                                                                                                                                 
kitaip susiję, o jas kelia ar aštrina nemažai giluminių lokalių bei globalių priežasčių, kurių                                                                              
suvaldymas ar užkardymas ir turi būti                                                                                                                                   visos valdžios bei visuomenės 
uždavinys. Kita vertus yra tikslinga išvardintas problemas bei iššūkius                                                                                                                        
sąlyginai sudalinti į dvi dalis – dėmesys ir veiksmai nukreipti nuo 1 iki 7 sudarys pagrindinius                                                                                                         
vyriausybės  veiklos prioritetus, nors ir likę yra pakankamai svarbūs. 

1 .Emigracija, kurianti ir ilgalaikes demografines problemas                                                                                                                                                                                                                                            
2. Kaimo nykra su dirvos prastėjimu, melioracijos sistemų nusidėvėjimu                                                                                                                                                                                                                      
3.Valstybės skolos dydis ir augimo tempai, rodantys nepakankamą ir ribotą                                                                                                              
ekonomikos efektyvumą  BVP ir kartelinių oligopolių įsigalėjimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.Šešėlinės ekonomikos dalis 5.Valstybės skolos dydis ir augimo tempai, rodantys                                                                                                          
nepakankamą ir ribotą ekonomikos efektyvumą                                                                                                            6.Šešėlinės ekonomikos dalis 
BVP ir kartelinių oligopolių įsigalėjimas                                                                                                                                                                     
7..Pastovi bedarbystė (apie 100 tūkst.) ir skurdas                                                                                                                                                                                                   
6.Masinis girtavimas ir kiti priklausomumai bei menkas sveikatingumas                                                                                                                                                               
7.Smurtas ir neadekvačiai aukštas bylų kiekis teisėsaugos sistemoje (buvo 0,5 mln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
aktualių                                                                                                                                                                bylų  dvejų metų laikotarpyje)                                                                                                                                                                                                                                      
8.Keliolikos tūkstančių Lietuvos NVO atskirtis ir piliečių susvetimėjimas valstybės                                                                                                                                          
reikalams, mokslo atskirtis nuo valstybės valdymo                                                                                                                                                                                                                                                        
9.Gan lėkštoka, negatyvi be reikiamos analitikos žiniasklaida                                                                                                                                                                           
10.Atgyvenusi kultūros samprata ir jos politika, neskirianti dėmesio pvz. Darbo                                                                                                                             
jėgos  rekreacijos – vaišinimosi, teisinei politinei bei žiniasklaidos kultūrai                                                                                                                                                                         
11.Blogas Seimo, politinių koalicijų darbas ir teisės aktų priėmimas be reikiamos                                                                                                                      
ekspertizės,                                                                                                                                                             chaotiška, nesuorientuota į ilgalaikes 
esmines valstybės ir visuomenės problemas bei aktualius                                                                                                                                                              
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iššūkius teisėkūra                                                                                                                                                                                                                                                              
12.Nacionalinio saugumo grėsmės, nežiūrint NATO „skydo“                                                                                                                                                                                          
13.Neefektyvi švietimo sistema, rengianti socialinių, inžinerinių ir humanitarinių                                                                                                                
mokslų specialistus santykiu 10:3:0,6                                                                                                                                                                                                                                               
14.Silpna strategija „Lietuva 2030“, nes joje nefigūruoja pvz. žodis „kaimas“.                                                      Blogas                                                                                                                                                          
strateginis planavimas, ministerijų nekuruoja mokslo įstaigos ir institucijos                                                                                                                                                                                       
15..Problematiška ES ir Lietuvos užsienio ekonominė politika.                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Lietuvos žmonių gerovės augimą lėtina, tai, kad ES neturi tinkamos antioligopolinės –                                                                                                                    
kartelinės politikos, keliančios grėsmę atskiriems ūkio sektoriams, o egzistuojančios                                                                                                                                     
išimtys susiję su Bendrąja žemės                                                                                                                                           ūkio politika yra labai jau 
nepaslankios, vėluojančios metų metus ir nereaguojančios į krizinius iššūkius.                                                                                                                                 
Dėl to nuolat neadekvačiai kyla ir daugelio prekių bei paslaugų kainos. 

      Neharmonizuota ES valstybių mokestinė sistema, kuri reiškiasi Lietuvai PVM                                                                                                                           
„žirklėmis“ su Lenkija. taip pat prisideda prie Lietuvos ekonominio augimo stabdymo.                                                                                                                                     
Nėra ir kompensacinių mechanizmų už brangiai ir gerai išmokytus Lietuvoje emigrantus                                                                                                                             
į kitas ES valstybes. ES nesugeba tinkamai ir laiku reaguoti į periodiškai kylančias                                                                                                                         
globalesnes bei lokalesnes finansų ir                                                                                                                                                               ekonomikos krizes, 
nesuvokia, kad milijono imigrantų integracijos problema, tai tiek pat naujų darbo vietų                                                                                                                                                                         
sukūrimo problema.                                                                                                                                                                                                                                                           
Didžiulę grėsmę ekonominiam finansiniam visos ES ir Lietuvos stabilumui tebekelia                                                                                                                            
pietinių ES  valstybių – GIPS bankininkystės sektoriai bei užimtumo situacija. 
 

Naujausia veikla paskyroje: prieš 3 valandas 
Detaliau 
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 Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 
2%!                                                                                                                                                     
       
 Atsakymas būtinas.                                          Raštas Nr. 2-45sv-soc-k.Protok.Nr.5. 

                KLAIPĖDOS M. SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, 
 
              KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS 
TARYBAI. 
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               Dėl Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų darbo trūkumų! 

       Gerbiamieji,  mūsų organizacijos Tarybos sprendimu, kreipiamės į Jus, 
norėdami sukoncentruoti Jūsų dėmesį į kai kuriuos 
mūsų miesto medicinos įstaigų darbo trūkumus. Manome, kad jeigu paliksime 
tuos įvykius be dėmesio, tai visa tai gali 
pasikartoti ne tik mūsų artimiesiems, bet ir mums patiems, todėl visa tai kas 
atsitiko turi būti rimtai ištirta, įvertinta ir rezultatai 
paviešinti. Be to apie tuos įvykius informuotas ir Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras  

Aurelijus Veryga, piketo metu prie Klaipėdos Respublikinės ligoninės iš pirmų 
lūpų, išklausęs apie tuos įvykius, ir kuris bet kada gali paklausti, kokie tų įvykių 
tyrimų rezultatai.  Norime  

Jums svarstymui pristatyti du labai rimtus mūsų narių 
atvejus:                                                                                                                          I. 1. pagal 
Valerijos Jakuntavičienės raštą, rašytą 2017-01-23, cituoju:“ mano bėdos 
prasidėjo 2016 m. lapkričio 7 d. kada susilaužiau ranką. Greitosios pagalbos 
medikai vežė į ligoninę, bet negavau jokių vaistų nuo skausmo“.  

          2. sausio 16 d. apie 22:00 val., pakilus spaudimui, vėl teko kviesti greitąją. 
Spaudimas nekrito, tai nuvežė į ligoninę, davė tris tabletes namuose, bet 
spaudimui nenukritus vėl davė tris tabletes ligoninėje ir sveikatos būklei 
nepagerėjus, apie 2-ą val. nakties išleido į namus (sausio mėn.). Sekančią dieną ji 
apsilankė Sveikatos priežiūros centre (III-čios pol.) pas savo šeimos gydytoją 
I.Pletkauskienę su dideliu spaudimu 200/110, norėdama pagalbos, nes po viso to, 
ką teko patirti,  labai blogai jautėsi. Teko priėmimo laukti 5 val., laukė kol 
šeimos gydytoja priims. Gydytoja priėmė tik, kai visi jau buvo aptarnauti, pačią 
paskutinę, sutiko su priekaištais: kodėl atėjo be talonėlio, kodėl kviečiasi greitąją. 
V.J. parašytas raštas Klaipėdos m. 
savivaldybės sveikatos sk. vedėjai Janinai Asadauskienei, buvo pateiktas 
savivaldybėje viename langelyje. Gautas sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos 
atsakymas (prikabinu), kurio turinys kai kur neatitinka tiesos ir todėl mūsų 
netenkina.  
Tokio abejingumo dar neteko skaityti. 
     II. 1. Kita mūsų narė – senjorė Valerija Zamiatina taip pat patyrė labai 
nemalonią situaciją. Ją greitoji su insulto diagnoze nuvežė į Jūrininkų ligoninę, 
pasodino laukiamąjame ir pamiršo, o ji pusiau samoninga atsikėlė nuo kėdės 
ir  išėjusi į kiemą, netekusi samonės nuvirto, susižeidė galvą (teko siūti – išraše 
parašyta, kad buvo išimti siūlai) ir atsibudo tik lovoje. Nežinia kiek gulėjo lauke, 
nes susirgo plaučių uždegimu. Kai buvo atliekami tyrimai, jai buvo liepta išsiimti 
dantų protezus (200eur.), kurie dingo ir negražinti iki šios dienos (prikabinu ligos 
istorijos Nr. 009785) išrašą, kuriame rasite kai kurias išvardytas 
situacijas.                                                                                                                                           
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     Gerbiamieji komiteto nariai, kadangi minėtos gydymo įstaigos savo tyrimo 
rezultatų mums nepateikė arba pateikė netinkamai, todėl prašome labai rimtai 
apsvarstyti šituos  atvejus.  Kaip Jums atrodo toks medicinos darbuotojų poelgis - 
požiūris į blogai besijaučiančias senjores, kurioms buvo reikalinga rimta gydytojų 
pagalba?  
 
      LPS ĮSTATAI įpareigoja mus rūpintis savo nariais.  
      Prašome nuodugniai išnagrinėti susidariusią kiekvieną aprašytą situaciją 
atskirai. IMTIS PRIEMONIŲ, KAD JOS  NIEKADA NEPASIKARTOTŲ. 
Įvertinimą – sprendimą PRAŠOME pateikti mums raštu ir paskelbti miesto 
žiniasklaidoje, nes informacija apie situaciją gydymo įstaigose jau buvo paskelbta 
internetiniame laikraštėlyje „Auksinis ruduo“ (kurį gauna visi turintys el.paštą 
visoje Lietuvoje) ir 
miesto spaudoje, todėl žmonės skambina ir teiraujasi kokios padarytos išvados. 
Ar galite užtikrinti, kad daugiau niekada tokie įvykiai nedrums mūsų gyvenimo ir 
pasitikėjimas medicinos darbuotojais bus ATKURTAS? 
          Prašome mums pranešti, kada bus svarstomi mūsų iškelti medicinos 
įstaigų  darbo trūkumai ir pakviesti  į posėdį mūsų LPS Tarybos 
atstovus.                                                                   

          Prie rašto pridedame: 

1.      Valerijos Jakuntavičienės raštas Klaipėdos m. sveikatos sk. vedėjai Janinai 
Asadauskienei. 

2.      Gautas J.Asadauskienės atsakymas į raštą. 

3.      Jūrininkų ligoninės Valerijos Zamiatinos ligos istorijos Nr.009785 išrašas 

 4.      Iš  Jūrininkų ligoninės gauta laiškas po publikacijos internete ir miesto 
spaudoje. 

5.      Jūrininkų ligoninės atsakymas po įvykio ištyrimo (dar negautas). 

6.      LPS atsakymas Jūrininkų ligoninės administracijai. 

      Viso: šeši (6) dokumentai. 

                                                       

   PRANEŠIMAS APIE POSĖDŽIO SUŠAUKIMĄ 
 
 
SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO DARBOTVARKĖ 

Komiteto pirmininkė: Jolanta Skrabulienė 
Komiteto pirmininko pavaduotojas: Artūras Razbadauskas 
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Komiteto nariai: Saulius Liekis, Jonas Sąlyga, Alfonsas Vildžiūnas, Vaida 
Žvikienė      

Laikas: 2017-04-10 . Pradžia 13.00 val. 
Vieta:  Danės g. 17, I a. Pasitarimų salė 

Darbotvarkė:                                                              

             1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos 
priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja J. 
Asadauskienė          Priedas 

             2. Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos miesto stomatologijos poliklinikos 
reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Jūrininkų sveikatos 
priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo. Pranešėja J. 
Asadauskienė                Priedas 

             3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. 
sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Maitinimo organizavimo asmenims, nepajėgiantiems 
maitintis savo namuose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. 
Liesytė              Priedas 

             4. Siūlymo pakeisti Transporto paslaugos teikimo tvarkos aprašą 
svarstymas. Pranešėja A. Liesytė           Priedas 

             5. Lietuvos pensininkų susivienijimo rašto svarstymas. Pranešėja J. 
Skrabulienė              Priedas 

Posėdis įvyko, tačiau Jūrininkų ligoninės sudarytos darbo grupės, įvykiams 
ištirti, ATSAKYMAS DAR NEGAUTAS. 

Gautas atsakymas mūsų netenkina...pagal jį mes kalti, kad jie taip elgiasi... 

                                                       

 
LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau LPS). 
Aldona Marija Gedvilienė, 92250, Klaipėda, Smilties Pylimo 3 bt.4, 
telef.866673965, el.paštas amgedv@gmail.com 

(Pareiškėjo vardas pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas) 
 

Seimo nariui _DAINIUI KEPENIUI            Atsakymas būtinas 

                                                       PRAŠYMAS 

2017 m._GEGUŽĖS 8 d. Nr.3 

                                                         Trumpas problemos aprašymas: 

https://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bWFDWm9XZVptYUpqMDJQTGJadWFrc0tUbmFhYVltZWtuSlNVbkphWm1xTEptcGVvWjJlV3NHdkpaTSUyQllvNWlXbE5mSmFHcVptS0RNb2NlYmFHS1liNXRvbDJpYmNNZG5aZDFrejJtbmxtekh4WmF0bkpTWXFwJTJCZ3g1ZVptWmlxeDVaalkydXltS0tYMDVXaG0zS1o=
https://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bWFCb29aYVprNktXMDJQTGI1dVdrcEtUeDZacFlwaWtsNVNVbkdhWm1LTEhtcGlvbUdlWHNKUEpsYyUyQllvNXFXazllYmFHaVptS0Nlb2NlYmFHS1liNXRvYkdpV2NaUm5hTjFqejJ5bm1tekUxNWl0bmFLWXBKMldrNnBxbjVpaWw2Um9uR2Foa3FPVnhKZVViYkhKbXBiVW1YUnRicGclM0Q=
https://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=eTZDWm9XeVptYUpxMDJUTGJadWFrc1NUbmFac1lwaWt6SlNYbkdxWm5LTE1tcGVvbTJlV3NKZkprczl0bzVXV3g5ZkhhSjJabUtESm9aU2JhbUtXYjVsb1ptbVphTVpuWjkxaXoyZW54R3pGblp4cG0yR1lzWnllbHFaa2E1ZHhtdyUzRCUzRA==
https://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=eWFCb29adVprYUtZMDJUTG1wdklrc2VUbWFadVlwaWtuWlNZbkppWmxhTEptbWlvWjJlVXNHakpsTTlvbzhTV2s5ZkhhSmlaYWFDZG9aaWJabUxHYjUxb2FtbWJhWmhuWk1lVzFXaWF4S21SbjV1dGNLVnJtTXlqeDZtWm9NbWx5YWVacVdhbmttZHB4NUxWbXBySHFjZWZ4M1Jx
https://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=eTZDWm9XcVp3cUtUMDJUTGJKdWJrcGVUbktacFlwV2tuSlRDbkdTWm5xTE1tbVNvYldlV3NKYkpZOCUyQllvNXlXazlmSGFHeVprNkRNb1pHYmJHS2NiNXRvYUdtV2FwSm5ZOU5veW15ZHhtekh5OHVlYUpkcHJaNmVsS0pxbVppYm1hTm9tbXBtbEltVHA1ZXNiSExFYk1ZJTNE
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Turime tris problemas: 
1. Dėl NVO įstatymo pataisos. 2017-05-04 Klaipėdos m. NVO Tarybos 

posėdžio metu prieita išvados, kad NVO Tarybos prie savivaldybės  
kadencija turėtų atitikti miesto Tarybos kadenciją, nes du metai per 
trumpas laiko tarpas tinkamai veiklai. 
 

2. Dėl atliekų susrinkimo ir šalinimo įstatymas yra taisytinas - reketuoja 
gyventojus, nes reikalujama mokėti logikos neatitinkamą mokestį: 
žmogus, turintis nuosavybės teisę kitame mieste, bet ten 
negyvendamas ir negeneruodamas atliekų turi mokėti už jų išvežimą. 
 

3. Dėl Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų darbo trūkumų. Turime 
du pastebėjimus. 

 
 

Kada ir kur jau buvo kreiptasi dėl šios problemos 

1. Dėl NVO Tarybos įstatymo pataisos buvo kreiptasi į Socialinių reikalų 
ministeriją ir ne kartą, pasiūlymai buvo priimti ir įstatymas 
pakoreguotas, tačiau pasiūlymą dėl kadencijos prilyginimo su miesto 
savivaldybės Tarybos kadencija siūlome pirmą kartą.  
 

2. Dėl atliekų tvarkymo ir išvežimo įstatymo netobulumo kreipiamės 
pirmą kartą, DABARTINIS įstatymas reketuoja gyventojus, nes 
reikaluja mokėti logikos neatitinkamą mokestį: žmogus, turintis 
nuosavybės teisę kitame mieste, bet ten negyvendamas ir 
negeneruodamas atliekų turi mokėti už jų išvežimą. 
 

3.  Dėl Klaipėdos sveikatos įstaigų darbo trūkumų kreipėsi mūsų LPS 
narės: Valerija Jakuntavičienė į Klaipėdos m. Sveikatos sk. vedėja J. 
Asadauskienę – parašė skundą ir gavo jos atsakymą, kuris LPS Tarybą 
netenkina (pridedami abu dokumentai). Ir Valerija Zamiatina, kuri 
kreipėsi į mūsų LPS Tarybą su prašymu tarpininkauti tarp Jūrininkų 
ligoninės administracijos ir jos, nes Valerijos Z. pretenzijos tikslingos 
ir ne tik dėl prarasto brangaus (200 eur.) dantų protezo, bet ir dėl 
nesuteiktos savalaikės MEDICININĖS pagalbos. 
 
a) Valerija Jakuntavičienė susilaužė deš. ranką, buvo greitosios 

nuvežta į Miesto ligoninę, kur buvo lužusi ranka sugipsuota ir ji 
sausio mėn. antrą valandą nakties išleista namo.(Klaipėdoje yra 
buvę atvejai, kai žmogus išleistas žiemos metu, rastas mirtinai 
sušalęs lauke). Valerija pastoviai skundžiasi aukštu kraujospūdžiu, 
todėl, grįžusi namo labai blogai jautėsi, todėl nutarė rytą kreiptis į 
šeimos gydytoją pagalbos. Nuėjusi į polikliniką be išankstinės 
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registracijos, pas savo šeimos gydytoją priėmimo laukė labai ilgai 
(pagal Valerijos žodžius 5 val). Laukė kol gydytoja atleido visus 
ligonius ir tik tada ją priėmė. Toks šeimos gydytojos  
 

b) elgesys, suprantama, sukėlė jos pasipiktinimą, todėl ji parašė 
skundą miesto sveikatos sk. vedėjai J. Asadauskienei. 
 

c) Valerija Zamiatina buvo greitosios nuvežta iš gatvės (įsodino į 
greitąją jos pažįstama Nijolė, kuri labai gailėjosi, kad nelidėjo) į 
Jūrininkų ligoninę su insulto diagnoze, kur neribotam laikui buvo 
palikta priėmime be priežiūros. Tuo metu ji pusiau samoninga, 
todėl, nežinodama ką daro, išėjo į lauką, nualpo, prasiskėlė galvą ir 
nežinia kiek gulėjo, nes pasiekoje susirgo plaučių uždegimu.  

d)  Jūrininkų ligoninėje buvo atliekami tyrimai ir, prieš juos atliekant, 
buvo liepta išsiimti dantų protezus (200 eurų), kurie ligoninėje 
dingo ir iki šiol negražinti (ligos istorijos kopija pridedama). Dėl 
dantų protezų ji tuojau kreipėsi į skyriaus darbuotojus, ieškojo jo 
kartu su savo seserimi, kuri atvežė jai kitą protezą, nes jo reikėjo 
maistui kramtyti. 

 
 

 

Ko prašoma 

 
1. Perduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui prašymą dėl NVO 

plėtros įstatymo pataisos, kad NVO Tarybos kadencija būtų sulyginta 
su Lietuvos miestų savivaldybių Tarybos kadencija, nes dviejų metų 
NVO Tarybai neužtenka laiko suplanuotus - numatytus darbo planus 
įgyvendinti. 

2. Dėl atliekų išvežimo ir tvarkymo gyventojų reketo turi būti 
pakoreguotas įstatymas. Reikia atstatyti teisingumą, nes toks 
gyventojų reketas, kai reikalaujama mokėti už atliekas  vietoveje, 
kurioje žmogus negyvena, valstybei garbės nedaro, o žlugdo mūsų 
Lietuvos valdžios autoritetą. 
 

3. Dėl Klaipėdos m. sveikatos įstaigų darbo trūkumų kreipėmės į Seimo 
narį Algimantą Kirkutį, bet įsitikinome, kad Seimo narys palaiko - 
gina sveikatos įstaigų darbuotojų elgesį, kas rodo totalinę sveikatos 
įstaigų gilią korupcija. Apie įvykius Klaipėdos m. Sveikatos apsaugos 
sistemoje daromas klaidas yra susipažinės Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Veryga iš pirmų lūpų. Jis buvo atvykęs į 
Klaipėdą ir mūsų LPS ir JDJ nariai, piketavę jo maršruto kelyje prie 
Respublikinės ligoninės  abi Valerijos pačios jam papasakojo apie 
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įvykius Sveikatos apsaugos įstaigose.  
 

4. Įvykiai buvo svarstyti LPS Tarybos teikimu, Klaipėdos miesto 
savivaldybės Sveikatos ir socialinių reikalų komitete. Gautas 
atsakymas  apibendrinantis visus įvykius mus žokiruoja savo 
akiplėšišku melu ir medicinos darbuotojų žema morale 
(pridedamas). 
Prašome padėti mums įrodyti, kad Klaipėdos m. kai kurios Sveikatos 
įstaigos su miestiečiais elgiasi labai blogai, kas žemina medicinos 
darbuotojo gerą vardą ir parodo tų įstaigų klaidas, aptarnaujant 
eilinius žmonės. Prašome apsaugoti mūsų miesto gyventojus nuo 
panašaus pobūdžio miestiečių aptarnavimo trūkumų. Prašome 
apsaugoti mūsų LPS teisingus ir akivaizdžius įrodymus nuo jų  MELO 
ir neteisėtų iškraipymų.   
PASTABA: apie jokį paneigimą ar atsiprašymą negali būti jokios 
kalbos, o kaip ištaisyti visišką minėtų medikų moralės stoką, gal 
patars, Jums tarpininkaujant, Lieuvos Sveikatos Apsaugos ministras 
(Jis jau apie tai išgirdo iš pirmų lūpų viešiedamas Klaipėdoje).     

 

Pridedami gauti atsakymai, kiti dokumentai: 

1. Valerijos Jakuntavičienės skundas Klaipėdos m. Sveikatos sk. vedėjai 

J.Asadauskienei. 

2. J.Asadauskienės atsakymas. 

3. Valerijos Zamiatinos Prašymas Jūrininkų ligoninės direktoriui Jonui 

Salygai. 

4. Valerijos Zamiatinos iš gydymo stacionare ligos istorijos išrašo kopija 

Nr.009785. 

5. Valerijos Zamiatinos dar vienas laiškas Jūrininkų ligoninės direktoriui 

Jonui salygai. 

6. LPS raštas KLaipėdos m.Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui „Dėl 

Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų darbo trūkumų. 

7. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų 

komiteto posėdžio protokolas 2017-04-12 Nr. TAR -35. 

                 8.  Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos narės Jolantos Skrabulienės            

(Tarybos narė, Sveikatos  socialinių reikalų komiteto pirmininkės  raštas 2017-

04-19 Nr. (1.27) – 75 – 10 raštas „Dėl Klaipėdos m. sveikatos apsaugos įstaigų 

darbo trūkumų. 

8. Klaipėdos Jūrininkų ligoninė. Raštas 2017-04-07 Nr. 12-616. 

Reikalavimas paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis. 

ALDONA  MARIJA GEDVILIENĖ 
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(Pareiškėjo vardas pavardė, parašas) 

                                                     

 
PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ DONELAIČIO 
AIKŠTĘ KLAIPĖDOJE 

Parašė: Virginija Jurgilevičienė. Paskelbta: balandžio 21, 2017  

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos 

Klaipėdos  skyriui 

PRAŠYMAS ĮTRAUKTI Į  KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ DONELAIČIO 

AIKŠTĘ KLAIPĖDOJE 

2017-04-18 

Klaipėda 

Istorikas Vasilijus Safronovas rašo, kad“ XIX a. pirmoje pusėje minėtoji 

Liepų g. atkarpa buvo užsodinta medžiais ir paversta bulvaru. . Tuo metu 

buvo suformuota ir aikštė. Sprendžiant iš 1840 m. Klaipėdos plano, ji irgi 

buvo apsodinta liepomis perimetru iš pietinės, vakarinės ir rytinės pusės. 

. Gali būti, kad jau tuo metu centrinė aikštės erdvė, apsupta medžių, buvo 

naudojama gimnastikos pratyboms (nuo XIX a. vidurio aikštė pervadinta 

atsižvelgiant į šią jos funkciją). Tokiu būdu nuo pat pradžių aikštės 

naudojimas jungė rekreacinę ir sporto funkcijas. XIX a. pab. Donelaičio 

aikštėje vykdavo gimnastikos treniruotės.“ Taip atsirado PIRMAS 

PARKAS  Klaipėdoje.                                                                                                                             

Dėl Donelaičio aikštės asociacija „Klaipėdos žalieji“ kreipėsi 

nepriklausomą dendrologų komisiją, kuri pateikė savo išvadas, kad reikia 

palikti autentišką liepomis apželdintą aikštę. Kopiją pridedame.                                                                                  

Labdaros ir paramos fondas „Žaliuok, mano mieste“.kuriam vadovauja 

skulptorius Arūnas   Sakalauskas rekomendavo aikštės projektuotojams 

Donelaičio aikštėje visus medžius naikinti.                                                                                                                                           

Arūnas Sakalauskas  yra ir komisijos, kuri sprendė kokie iš pateiktų 

penkių projektų yra nugalėtojai.                                                                                                                            

Per projektų pristatymą Klaipėdos savivaldybės tarybos salėje iš labdaros 

paramos fondo „Žaliuok mano mieste“ pirmininko A. Sakalausko 

sužinojome, kad  toje vietoje buvo kapines. Retoriškai užklausė, gal jas 

http://www.pilieciams.lt/author/virginija/
http://www.pilieciams.lt/be-kategorijos/prasymas-itraukti-i-kulturos-vertybiu-registra-donelaicio-aikste-klaipedoje/
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reikia atkurti.?                                                  Arūnas Sakalauskas pareiškė, kad 

Donelaičio aikštė  nėra įtraukta  į Kultūros registrą.                                                                                                                                              

Prašome pirmą Klaipėdos miesto aikštę  įtraukti į kultūros registrų 

sąrašą. 

                                                   

 
 
                     ES POLITINĖ IR EKONOMINĖ ESMĖ 
 

Kęstutis K.Urba 
 

Šiandien Romoje 27 ES valstybių vadovai susirinko svarstyti sąjungos 
ateities toje pačioje salėje, kur prieš 60 metų Vokietijos, 
Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, Belgijos ir Liuksemburgo 
vadovai padėjo pamatą ES. Sutarė dėl liberaliai laisvo žmonių - 
darbo jėgos, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo, kurie 
puikuojasi ir dabartinėse ES sutartyse, gerokai lenkdami 
socialiuosius jų straipsnius. Juridines nuostatas, kad ES mažins 
pragyvenimo lygius skirtumus tarp atskirų valstybių ir 
regionų. 

Prieš pradėdamas kritikuoti ES veikimą iš karto 
pasakau, kad esu šio sąjungos šalininkas, tačiau visiškai kitokios nei esama 
dabartinė neteisybe, biurokratiniu nepaslankumu ir valdžių negale spręsti 
esmines tautų ir visų žmonių problemas. Užimtumą, emigrantų ir teroro 
stabdymą, didžiųjų prekybos tinklų godumą, regimą kainų kilimu. 

 
Lisabonos sutartyje gražiai nurodyta, kad pagrindinis ES tikslas yra žmonių ir 
tautų gerovė, tačiau pažiūrėkime į ką ir kodėl išvirto ši sąjunga. Už jos sukūrimo 
stovėjo ne tik plieno ir anglies bendrovės, bet ir prekybininkų korporacijos. Jie ir 
inicijavo juos ir jų pelnus ribojusį muitų tarp sąjungą sudarančių valstybių 
naikinimą bei ES plėtimąsi. Nesiginčysiu – keleriopas prekybos apimčių visoje ES 
išaugimas yra įspūdingas, tačiau pasvarstykime „kam teko vaisiai, o kam 
šaknelės“. Panaikinus muitus, atskirų valstybių valdžios susidūrė su problema – 
kuo padengti savo biudžetuose atsiradusias „skyles“. Nutarta didinti, anaiptol,  ne 
korporacijų pelno mokesčius, o garsųjį pridėtinės vertės arba apyvartos mokestį 
trumpai vadinamą  PVM.  Tą patį, kurį matydamas ant kiekvieno prekės 
čekio  sumoka kiekvienas eilinis pirkėjas ir už duoną kasdienę, už mėsą ir visas 
kitas prekes. Taigi, per 60 metų šis „pats sunkiausias“  mokestis ES valstybėse 
buvo valdžių, gynusių prekijų interesus išaugintas nuo 5 iki 21 proc. Jo auginimo 
prisireikė ir valdžios biurokratinio aparato išlaikymui. Viršininkas stengėsi turėti 
kuo daugiau pavaldinių, kad jam pačiam tektų mažiau darbo, skyriai virto 
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departamentais, šie atskiromis įstaigomis prie valdžios institucijų ir šiuo metu ES 
biurokratija kasdien sugeneruoja bent po septynetą įvairių direktyvų, o ES teisė 
virto griozdiškų ir painių bei prieštaringų juridinių formuluočių rinkiniu, kurio 
apimčių negali aprėpti  
bei suvaldyti niekas. Vien Lietuvos teisės aktų apimtys jau pasiekė 200 
tūkstančių. Vien jų visų „aptarnavimui – tobulinimui nesibaigiančiu pataisų 
srautu“ prireikė apie 30 tūkst. administruojančių biurokratų Lietuvoje ir dar 
panašaus kiekio Briuselyje bei Strasbūre. Nenuostabu, kad reikiamos antikrizinės 
ekonominės priemonės ES vėlavo ir metus, ir du, o pagrindinės buvo išvaisčiusių 
ar nesėkmingai investavusių į blogus „popierius“ bankų skolų padengimas 
valstybinėmis dotacijomis. 

Negana to, plečiantis didiesiems prekybos tinklams, jie „suvalgė“ arba 
toliau naikina smulkią bei vidutinio didumo prekybą, užsiėmė tvirtas rinkos 
padalijimo oligopolines pozicijas ir pradėjo pirkėjui diktuoti derinamas 
tarpusavyje kainas (IT laikais tai nesudėtinga), todėl šiuo metu ES vis garsiau 
prabylama apie nesąžiningą prekybą. Panaši situacija formuojasi ir visoje 
gamybos, supirkimo, perdirbimo, prekybos grandinėje, kurioje, kaip taisyklė nuo 
krizinių rinkos svyravimų labiausiai kenčia smulkūs gamintojai. Tai itin ryšku 
mažą rinką turinčioje Lietuvoje. Kiek valdžia kelia pensijas, algas, pašalpas, tiek 
prekijai didina būtiniausių prekių kainas. 

Tokie procesai būdingi ne tik ES, bet ir visam globaliam šių dienų 
pasauliui, kuriame po bankų, prekybos ir perdirbimo ar net gamybos koncernų 
stambėjimo jau įvyko neregėta kapitalo koncentracija. Dešimt magnatų jau 
apkėtė apie pusę visos žmonijos sukaupto materialaus turto, o pusantro šimto 
pasaulinių oligarchų, kasmet susirenkančių į garsiuosius Bildergo sambūrius 
kontroliuoja apie devyniasdešimt proc. viso žmonijos materialaus turto[1]. 

Dėl šių priežasčių ekonominę ES esmę sudaro muitų naikinimo bei 
išsipūtusios biurokratijos naštos perkėlimas ant eilinių pirkėjų pečių, 
oligopolinių  

  
kartelinio pobūdžio korporacijų įsigalėjimas prekyboje, perdirbime bei 
gamyboje (bankai tie patys prekybininkai specifine preke – pinigais) ir 
grėsmingai didėjanti kapitalo koncentracija saujelės rankose, kuri pati jau 
nesugeba sėkmingai investuoti, ieško pigios darbo jėgos trečio pasaulio 
valstybėse arba net neturi tokio poreikio, nes mėgaujasi bankinėmis 
palūkanomis. Globalizacijos sąlygomis analitikai konstatuoja, kad finansų rinkų 
pasaulis tapo dar ir  išgaubtu – neįmanoma matyti, kokie „žemynai“ slypi už jo 
horizonto.    

Politinė terpė 
Nenuostabu, kad per 60 metų ES susiformavo ekonominius didžiųjų 

korporacijų rinkų plėtros interesus aptarnaujanti politikų kohorta, besirėmusi 
ekonominio liberalizmo tėvo Hayek‘o darbais, ir iš esmės šiuo metu 
besivadovaujanti neoliberalia Čikagos augintinio M.Frydmano „šoko terapijos“ 
doktrina, nežiūrint tos pačios JAV liberalų tam tikro poslinkio kairėn. ES 
politinėje valdžioje vadovaujančios pozicijos palaipsniui atiteko liberaliai 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3052395416079718403_m_-5113474819640016026__ftn1
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konservatyvioms politinėms partijoms, dar ir todėl, kad būtent kiekvieną savaitę 
Walstreet‘e besirenkantys magnatai sprendžia, ką turi rašyti ir skelbti 
pagrindinės žinių agentūros bei dienraščiai. Susikūrė tamprios finansinio kapitalo 
bei jų pirktos žiniasklaidos ir politinio lobizmo struktūros.  Negana to ir 
kairesnėmis save deklaruojančioms partijoms teko susidurti su ideologine 
mimikrija bei oportunizmo – daugelio žmonių interesų išdavimo apraiškomis jų 
viduje. Būtent, kaip nurodė ir žinomas Nobelio premijos laureatas J.Stiglitz savo 
vadovautos JT komisijos raporte, daugelio socialinių, aplinkosauginių, 
technologinių pasaulio problemų[2]sprendimas glūdi didesniame visuotiniame 
stambiojo kapitalo apmokestinime dėl jo tekamumo išsivysčius IT, tačiau ar apie 
tai kalba pasivadinę ES socialistais  - PES atstovai Europarlamente? Ar mūsų 
socdemai ir kitos politinės jėgos reikalauja iš D.Grybauskaitės atstovauti daugelio 
Lietuvos žmonių, pirmiausiai jų ekonominius interesus ne tik ES vadovų taryboje, 
bet   netgi JT tribūnoje? Pernai rudenį ši organizacija pažymėjo savo 70metį, 
tačiau kodėl tokia pilka buvo mūsų prezidentės kalba? 

Žinoma, ES mokesčių sistemų harmonizavimui – tokiam, kad 
pvz.Lenkija „nekirptų“ mūsų ar kitų kaimynių ekonomikų PVM skirtumų 
„žirklėmis“ ir pietų Lietuva nevažinėtų ten apsipirkinėti, reikia nemenkų žinių bei 
atitinkamos politinės valios. Tačiau globalusis sprendinys yra banaliai paprastas. 
Jei grupė asmenų susigrobė iš daugumos, kuriai stinga finansinių resursų, o 
dauguma valdžių sėdi skolų prieškrizyje ir bankų „kišenėse“ bei neišgali mokėti 
normalių pensijų, algų, stipendijų, pašalpų jos reikiantiems, tai ar ne laikas 
koreguoti pasaulinę tvarką politinės evoliucijos būdu? Juolab Lietuva lyderiauja 
pagal emigrantus 6 kartus viršydama pasaulio vidurkį. 

Pažvelkime ir į Lietuvos Seimo iškilmingą konferenciją skirtą Romos 
sutarties 60mečiui. Manote ten būta ekonominės užsienio politikos dimensijos? 
Pliurpti lozungais ir abstrakcijomis apie saugumą, terorizmą, emigrantus vietiniai 
politikieriai yra įgudę. Patys svarbiausi – ekonominiai dalykai liko, kaip taisyklė, 
nuošalyje. Sakysite, kad ES šelpia Lietuvą ir tai žymiau darys iki 2020m.? Bet 
pasikalbėkite su Vl.Terlecku, kuris pasakys, kad Ribentropo-Molotovo pakto 
nuostoliai Lietuvai yra apie 1 trln. dolerių (USD), tad šią paramą reikia tiesiai 
vadinti reparacijomis už Lietuvai padarytą žalą. O jei paskaičiuotume, kiek 
leistuvai kainavo išauginti ir išmokslinti visą emigrantų kartą, kurios didumas 
linksta link 1 mln. Žmonių, tai mūsų balansas su ES pasirodys, anaiptol ne toks jau 
teigiamas. 

Tačiau per pastaruosius 25 metus ir Lietuvoje, su nedidelėmis 
išimtimis, susiformavo „tranų –politikų“ bei valdžios biurokratų parazitaujantis 
arba imituojantis politinę veiklą sluoksnis, kupinas gražbylystės, 
tuščiažodžiavimo arba elementaraus diletantizmo bei savo darbo profanacijos po 
(pseudo) demokratijos priedanga. Jiems pati paprasčiausia išeitis susidūrus su 
ekonominėmis problemomis, kartoti liberaliomis kosmopolitinėmis Hayek 
rašliavomis išplautomis smegeninėmis – „rinka pati susireguliuoja“. Panašiai yra 
ir Europos parlamente ar kitose ES struktūrose. 

Nenuostabu, kad nesėkmę patyrė Prancūzijos prezidento F.Hollande 
ekonominė užimtumo politika – vietinis kapitalas, nesant valdžių tarptautinio 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3052395416079718403_m_-5113474819640016026__ftn2
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solidarumo ir koordinuotumo, elementariai spruko į kitas šalis dar ir aktoriaus 
Depardje  vaidmenyje. 

 
 Nuo visokio plauko tuščiažodžiautojų bei  biurokratų ES paliko 

Didžioji Britanija, matydama rinkų su JAV apjungimą žymiai geresne galimybe, 
nors čia pasidarbavo ir Vl.Putino ES silpninimo planas: destabilizacija Sirijoje 
sukėlė ir grėsmingą migrantų bangą, ir trukdė realizuoti arabų dujų tiekimą į ES 
valstybes per „Nabucco“ ir panašius projektus, „Gazprom“ milijardų naudai. 

Vakar pas Romos Popiežių apsilankė ES valstybių vadovai. Šventas 
Tėvas, kaip ir jo pirmtakas pasižymėjęs kairuoliškomis enciklikomis[3] ar 
pamokslais, dar kartą pabrėžė solidarumo ir vienybės svarbą visai Europos 
Sąjungai. „Pinigai turi tarnauti žmonėms, o ne valdyti“ be perstojo kartoja jis. Bet, 
kad Popiežiai neužsiima įstatymų leidyba. 

Taigi, politinę ES esmę sudaro stambiam kapitalui, pasaulinėms ir 
vietinėms korporacijoms atstovaujantis politikų bei jį aptarnaujantis platus 
biurokratų sluoksnis, suaugęs su stambiuoju kapitalu, kuris jį palaiko per 
nupirktą žiniasklaidą. Daugelis jų tėra ginkluoti demokratijos ir liberalizmo 
„mišrainės“ lozungų retorika, o Graikijos skolų, Italijos bei Ispanijos bankų ir 
jaunosios bedarbių kartos problemas linkę palikti savieigai. Juk taip patogu 
kartoti, kad skęstančio gelbėjimas yra jo paties problema. Kai ekstremistinis ar 
kremliaus nukreiptas islamas, atsakant į talibų apginklavimą „Stinger“ klasės 
raketomis eilinį kartą „kresteli“ vakarų Europą, jie vaizduoja susirūpinusius ir net 
vieningus žengdami gretoje apsuptoje dešimteriopai didesnės apsaugos. Tačiau 
šie asmenys yra akivaizdžiai neįgalūs spręsti esmines ES narėms bei už jos ribų 
esantiems žmonėms dėl stambiojo kapitalo godumo  kilusias problemas. 

Ne veltui ES intelektualai ne pirmi metai kartoja, kad ES sunkiai serga. 
Tūkstantyje gaujų organizuotas nusikalstamumas, prekyba žmonėmis ir 
narkotikais, vergiškas darbas yra kita realybės pusė, kurią yra taip patogu 
nepastebėti po standartinėmis frazėmis apie terorą, migrantus, susitelkimą, 
vienybę bei demokratiją. Gi vienas ES konstruktorių Žakas Delorsas ES 
įsivaizdavo visiškai kitokia, tačiau ir čia pasikartojo taisyklė, kad permainas kelia 
idealistai, o jų derlių pirmiausia susirenka godūs pragamatikai. 

[1] https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-
companies-that-control-everything/#6a4f7c075105 

[2] https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016 

[3] http://www.lcn.lt/b_dokumentai/enciklikos/laborem-exercens.html 

 

                                                        

SVEIKATA aplankykite svetainę 

 aldonamarija.apie.lt   rasite įvairiausių patarimų 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3052395416079718403_m_-5113474819640016026__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3052395416079718403_m_-5113474819640016026__ftnref1
https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-control-everything/#6a4f7c075105
https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-control-everything/#6a4f7c075105
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3052395416079718403_m_-5113474819640016026__ftnref2
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-3052395416079718403_m_-5113474819640016026__ftnref3
http://www.lcn.lt/b_dokumentai/enciklikos/laborem-exercens.html
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                                 GYVENIMO FILOSOFIJA 
 
                            LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau LPS) – KAS TAI? 

   LPS – tai organizacija, kuri rūpinasi visų kartų Lietuvos gyventojų gyvenimu, 

pradedant sveikatos problemomis ir kasdieniniais reikalais. Priėmimas nuo 18 

metų – svarbu – kartų solidarumas. Taip, kai kas nustemba, kam tada pavadinime 

yra žodis pensininkų ir bijo organizacijos dėl to pavadinimo. Žinoma, tai sukelia 

jumoro jausmą, nes nėra nei vieno žmogaus, kuris anksčiau ar vėliau netaps 

senjoru. Vienas protingas žmogus yra pasakęs, kad, cituoju: „ protingas tas 

žmogus, kuris rūpinasi pensininkais šiandien, nes jis rūpinasi savo ateitimi“.                                                                                                                                                                                               

Nėra nei vieno žmogaus žemėje, kuris nenorėtų geresnės ateities. Tai 

susiburkime visi drauge ir kartu su mūsų išrinkta nauja valdžia, kurkime savo 

geresnę ateitį. Padėkime jai, suteikime informaciją, ką reikia taisyti, ką reikia 

keisti ir tik dalyvaudami visi kartu, žinoma, ne taip greitai kaip norėtusi, 

sukursime geresnę mūsų Lietuvos ateitį.  Protingas žmogus supranta, kad mes 

visi esame savo Tėvynės šeimininkai ir privalome galvoti apie tai, privalome 

padėti kurti kitokią Lietuvą. 50 metų Lietuva kentėjo nuo sovietinės okupacijos, 

dabar 26 metus dar vis kenčia nuo sovietinio reliktinio mastymo, kentėjo nuo 

valdžios, nesugebančios atitrūkti nuo šaliai kenkiančių elementų, nes buvo nuo jų 

priklausomi ir jų valdomi. Nežiūrint į tai Lietuvoje vyko ir pakankamai daug 

teigiamų poslinkių, ypatingai – paskutiniai rinkimai parodė mūsų tautos teisingą 

pasirinkimą. Turime žinoti, prisiminti, kad kas nedirba – tas neklysta, todėl nuo 

klaidų niekas neapsaugotas. Supratingumas, pagalba mūsų valdantiesiems – labai 

svarbi ir ji svarbi ypatingai, kai pajungiamos pozityviai veiklai NVO organizacijos, 

tame tarpe ir mūsų LPS. Dabar svarbus kiekvienas mastantis pozityvus žmogus, 

bet organizacijų bendra nuomonė dar svarbesnė. Lietuvai labai trūksta vienybės, 

nes kiek organizacijų – tiek vadovų, kurie kiekvienas savo veiklą taip įsivaizduoja 

kaip svarbiausia, nors nėra organizacijos, kuri nenorėtų vienybės. Taip, nes 

kiekvienas savaip supranta šitą savoką – tai nuostabiausias žodis – VIENYBĖ, bet 

sunkiai skinasi kelią į gyvenimą. Bet grįškime prie mūsų LPS.                                                                                                                                                 

LPS domisi visais mūsų gyvenimo aspektais, teikia pasiūlymus mūsų rinktiems 

Seimo nariams susitikimo su jais metu ir tie pasiūlymai – kolektyvinio darbo 

vaisiai, todėl paliečia pačius svarbiausius gyvenimo aspektus: saugo Lietuvos 

žmones nuo neteisingos, kai kurių Lietuvos tarnybų elgesio, mato ypatingą 

moralės smukimo laipsnį įvairiuose srityse (ypatingą korupcijos lygį), auklėjimo, 

švietimo spragas, todėl mūsų organizacija turi „Dvasinio tobulėjimo klubą“, kuris 

turėtų padėti taisyti susidariusią moralinę neteisingą aplinka, tačiau tai reikia 

daryti visos mūsų Respublikos mastu, įtraukiant į švietimo sistemą – tai 
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artimiausias mūsų organizacijos teikimas susitikime su Seimo nariais. Tik 

vadovaudamėsi auksčiausiais dorovės – moralės principais atstatysime savo 

Tėvynės žmonių teisngą dvasinį nusiteikimą. Tai labai svarbu ateinančios kartos 

auklėjimo sistemoje, NEPASIDUOTI ŽALINGAI VAKARŲ ĮTAKAI vengti žudymo, 

prievartos viešinimo programų pirmoje eilėje, pakviesti  aukštos moralės Lieuvos 

žmonės, turintčius tinkamą gyvenimo patirtį – perduoti moralinių – dvasinių 

vertybių jaunajai kartai.                                                                                                                                                                     

Konstatuodami Lietuvos žmonių didžiulę netektį emigracijos pasiekoje, visiems 

darosi aišku, kad pirmoje vietoje neteisinga emocinė ekologija, o tik paskui - 

antroje vietoje - pragyvenimo lygio klausimas. Būtina pakeisti susidariusią 

situaciją ir mūsų organizacija LPS daro viską, kad prisidėtų savo kukliu darbu 

prie tos situacijos pakeitimo.                                                                                                                                                      

Žmogui reikia žmogaus, ypatingai senjorų tarpe svarbus šūkis. Kviečiame visus, 

ateikite pas mus, nebūkite vieni, užsidarę savo namuose. Mes visi kartu dirbame, 

pramogaujame, susirandame draugų, kurie bet kada gali padėti, nes artimas 

žmogus šalia, kai artimieji toli – tikrai bus atrama bet kokioje gyvenimo 

situacijoje. Jus visus įvairių kartų žmones mylinti ir laukianti visada Jūsų                

Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė. 

                                                   

Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas A.M.Gedvilienė. 
Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis redaktorius! Gal atsilieptų  galintys 

padėti? Pinigų neturime!                                                                                                          
Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame 
korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie 
pensininkus, nors jų reikalai irgi svarbūs.  Tai turi būti tokia 
medžiaga, kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų 
padėtį (Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – 
pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir vienybė), kaip sugražinti 

išvykusius ir pn.                                                                                                                      

Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone.                                               
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 
nurodant  šaltinį!!! 
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  Bernardinai.lt                                                                                                                      
 
 Kviečiame norinčius tapti mūsų draugais - atsiųskite savo logo! 
 

                                                   

 
 
 
  
 


