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rimtai paieškojus, kaip ieškojome Nepriklausomybės 

AKTO? 
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popieţiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška 
Lietuvos  ţiaus Inocento IV Milanpopie surašyta bule buvo paskelbta 
katalikiška Lietuvos karalyste. karaliaus Mindaugo ir kunigaikštienės Mortos 
vainikavimas. 

Šiame laikraštėlyje skaitykite:                              

1. .Atviras laiškas Lietuvos kulūros 
komiteto pirmininkui Ramūnui 
Karbauskiui.                                                                                                                        
2.Virginija Jurgelevičienė Mes, 
klaipėdiečiai uţ Universitetą, kuris kuria 
Klaipėdos miestą.                                                                                                                  
3.LPS PREZIDENTĖS PRANEŠIMAS 
2017 m. birţelio 27 d. 
ATASKAITINIAME uţ 2016 metus 
susirinkime.                                                                                          
4.LPS 2017-2020 DARBO PROGRAMOS 
projektas.                                                           5.Iš mūsų gyvenimo. Istorija su 
Narūnu Lendraičiu.                                                                                                                           
6.Nika Auštaitytė Elektroninio šmeiţto ataka prieš Tarybos narę.                                 
7.Sveikata: dvi temos...                                                                                            
8.Gyvenimo filosofija Rolando Pavilionio mintys.                                                    
9.Redakcijos informacija.                                                                                                
10.Draugai – prisijunkite... 

                                                   

ATVIRAS LAIŠKAS 

LIETUVOS KULTŪROS KOMITETO PIRMININKUI  

RAMŪNUI KARBAUSKIUI 

Kai kuriųLietuvos gyventojų moralė sunkiai serga ir tai 

akivaizdžiai matosi iš šių dienų kraupių įvykių: TĖVAI 

ŽUDO SAVO VAIKUS (meta į šulinį, užmuša ir pn.), pirmaujame savižudybių 

skaičiumi, totalinė korupcija, alkoholizmas, daugėja psichinių susirgimų ir kt. 

Mes, Lietuvos pensinikų susivienijimas (toliau LPS) 2017-06-01 ĮKŪRĖME 

Klaipėdoje „ETIKOS“ Universitetą. Mūsų svajonė, kad šis Universitetas apimtų 

visą Lietuvą ne įstatymais, o prasmingomis studijomis. Priminsime svarbiausius 

Visatos dėsnius, kurie lemia visą žmogaus gyvenimą. 

Prisiminkite iš rusų rašytojų kūrybos, koks buvo šauniausias kazokas? Tas, kuris 

išgerdavo kibirą naminės ir tas, kuris daugiausiai pavogdavo...štai kokį 

„šaunumo“ apibudinimą atnešė į Lietuvą okupacija. 

Nors korupcija egzistuoja visame pasaulyje, bet juk tai reiškia, kad pinigai 

vertinami labiau už moralę, o toks sumaterialėjimas – tai ligos ir nesėkmės... 
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Pažvelkite, ar turto kaupimas be saiko padaro žmogų laimingą? Jeigu taip, tai yra 

tik laikina iliuzija. 

Paželkite į medicinos darbuotojus ir kitų specialybių žmones, kurie gyvena 

tikrose pilyse, ar jie tikrai laimingi? Paklauskite jų, kur gyvena jų seneliai ir tėvai, 

juk jiems pilyse vietos ne kiekvienas atranda...Niekas neneigia, kad kai kurių 

profesijų žmonės dirba labai atsakingą ir reikalingą darbą, tačiau per didelis 

apetitas pinigams kiek žmonių padaro nelaimingais? 

„Etikos“ Universitetą Lietuvoje reikia pradėti nuo pradžių pradžios, nuo A ir B – 

nuo vaiko įsčiose, šeimose, visuose vaikų auklėjimo įstaigose, pajungti Švietimo 

ministeriją, kad nebūtų Lietuvoje tokios vietos, kad neveiktų šis Universitetas. O 

šiuo konkrečiu momentu pradžia turėtų būti tėvų tinkamas ruošimas, pradedant 

šeimos sukūrimu, kūdykio planavimu ir jo auklėjimu. Tai būtų nuostabu – 

mokymai visais frontais pagal įvairias amžiaus grupes. 

Pirmiausia reikėtų pasimokyti pagarbos pagyvenusiems žmonėms, tuo labiau, 

kad turime draugų kitų tautų tarpe, tokių iš kurių verta pasimokyti. 

Lietuva tam reikalui turi unikalių mokytojų, apie vieną iš jų (apie kurį žino tik 

nedidelis žmonių skaičius) – tai Jonas Morkūnas, knygos „Žmogaus gyvenimo 

nesėkmių bei ligų priežastys ir kaip jų išvengti“ autorius. 

Rimtam „ETIKOS“  mokymui Universitetui reikalingos visos informacijos 
priemonės, pradedant internetu, radiju, spauda ir televizija. Atsisakykime joje 
nedelsiant žudymų, sekso, šalin komercinis tautos žudymas kontracepcija, 
abortais  ir tik tada tauta atsikels iš pelenų, tik tada išvykę pradės sugrįžti į 
Lietuvą, kai bus atstatyta tautos moralė, pagarba žmogui, kai žmogus jausis orus 
savo Tėvynėje!                                                                                       

                                                     

VIRGINIJA JURGELEVIČIENĖ 

Mes, klaipėdiečiai, už Universitetą, kuris kuria Klaipėdos 
miestą 

Parašė: Virginija Jurgilevičienė. Paskelbta: liepos 1, 2017 
 

2017-06-30 Klaipėdos universitete įvyko mokslinė –praktinė konferencija 
„Kultūra, mokslas, ir švietimas Lietuvos regionų plėtrai.  „Ţaliasis“ ir 
„Mėlynasis“ augimas“. 

Konferencija vyko labai atsakingu Universitetui laikotarpiu. Klaipėdos 
universitetą ruošiamasi optimizuoti,  t.y.,  jis gali būti prijungtas prie  sostinės universiteto 
ir tapti filialu arba išlikti savarankišku. Seimo nariai: A. Kirkutis, D. Kepenis pareiškė, kad 
jei  

http://www.pilieciams.lt/be-kategorijos/mes-klaipedieciai-uz-universiteta-kuris-stato-grazina-viesina-klaipedos-miesta/
http://www.pilieciams.lt/be-kategorijos/mes-klaipedieciai-uz-universiteta-kuris-stato-grazina-viesina-klaipedos-miesta/
http://www.pilieciams.lt/author/virginija/
http://www.pilieciams.lt/be-kategorijos/mes-klaipedieciai-uz-universiteta-kuris-stato-grazina-viesina-klaipedos-miesta/
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universitetas  „miegos“, tai saldţiam miegui liks tik  pusė metų. Jie universiteto 
atstovus  kvietė būti iniciatyvesniais, veiklesniais, rodyti daugiau drąsos.Kodėl universiteto 
darbuotojai, esant išlikimo ar sunaikinimo  dilemai, elgiasi neatsakingai? Pasakyčiau –  net  

juokingai. Universiteto Mokslo ir meno prorektorė Rita Vaičekauskaitė po perskaitytų 
pranešimų kvietė diskutuoti pozityviai. Apie kokį pozityvumą kalbama, jei Universitetui, 
kaip savarankiškam vienetui, galbūt liko pusė metų. O jos pasiūlymas dirbti dţiazo ritmu? 
Nuskambėjo, kaip  siūlymas  korupciniu ritmu.  Toks pasiūlymas net juoko nesukelia, 
o  formuoja neviltį, nes prorektorė nesusivokia realybėje. 

Konferencija turėjo nubrėţti  gaires tolimesnei  Universiteto veiklai. Gėda, kad 
konferencijos metu ne universiteto darbuotojai siūlo  priemones, būdus 
išlikti  nepriklausomu  universitetu, bet atvykę Seimo nariai. 

Universiteto prorektorė R. Vaičekauskaitė pasakojo, kad lankėsi uţsienio universitetuose ir 
viename girdėjo  teiginį, jog   Alburgo universitetas  sukūrė miestą. Man labai norėjosi 
perfrazuoti šį teiginį, kad  Klaipėdos universitetas sugriovė Klaipėdos miestą.   Klaipėdos 
universitetas negali pasigirti realiu indeliu į darbo vietų kūrimą, emigracijos stabdymą iš 
Klaipėdos. Jau 27 metai, o  Universiteto bendradarbiavimas su uostu apsiriboja tik anketų 
pildymu, todėl  iš uostininko tenka  išgirsti, kad  uostas evoliucijos pakopose yra 
pirmame  arba ţemiausiame lygyje. 

Kokius  vystymosi lygius yra numačiusi Europos sąjunga informavo ne Universiteto 
atstovas, o nepriklausomas mokslininkas Stasys Paulauskas. Iš salės pasigirdo, kad dar 
100 metų Klaipėdos uostas bus techniniame  lygyje.  O ką tai reiškia klaipėdiečiams, ypač 
šalia uosto gyvenantiems Švyturio gatvės gyventojams? Mirtį.  Baltijos jūros uostai, 
atsisakę atviros krovos, atsisakę savo gyventojus nuodyti anglies ir geleţies dulkėmis, 
perėjo prie konteinerinio transportavimo.  Klaipėdos uostas – ne.  Po Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos rinkodaros direktorius Artūro Drungilo pasisakymo 
supratome, kodėl Klaipėdos uoste krova yra prasčiausio lygio.  Pasirodo, kad reikia 
sukaupti lėšų, turėti pajėgumų, jog būtų galima pereiti į kitą, į  Ţaliąjį lygį.  A. Drungilas 
pateikė Kinijos pavyzdį, kuri evoliucijos būdu pasiekė  aukštą  lygį.   Neţinau, kokiuose 
augimo etapuose yra Kinija, bet konferencijoje buvo kalbama  tik  apie uostų 
vystymąsi  Europos sąjungoje. 

Klaipėdos universitetas reikalingas –  net būtinas, bet ne toks koks yra šiandien. 
Universitetas dirba sau, uostas –sau, gyventojai – sau. Kai yra sukurtas  toks 
veikimo  modelis, tai universitetas ne kuria miestą ir neduoda uostamiesčiui  jokios 
kultūrinės, ekonominės naudos, o atvirkščiai, ėmė ir  sunaikino unikalų kolektyvą 
„Ţuvėdrą“.  Šiandien „Ţuvėdros“ skrydis Vilniuje būtų emocinis  koziris  išsaugojant 
Klaipėdos universitetą, primintų, kad Klaipėdos universitetas reikalingas  garsinti Lietuvą, 
bet Universitetui, Klaipėdai,  dţiazuojančiai korupcijos ritmais, aukštos kultūros ir 
nuostabaus įdirbio kolektyvas buvo nereikalingas. 

Apie Universiteto skaudulius kiek anksčiau kalbėjo ir studentai viešojoje  I. Simonaitytės 
bibliotekoje.  Jie išsakė daug ir skaudţios kritikos. Nemaţai pastabų turi Universitetui  ir 
klaipėdiečiai, tačiau Universitetas jų  negirdi. 

Seimo nariai  išklausė pranešėjus ir  apie vieną iš jų,  jauną perspektyvų  mokslininką  dr. 
Vytautą Jokubauską  pasakė, kad jis būtų puikus  rektorius. 

Tik universiteto  atstovai gali padaryti proverţį,  išlaikyti nepriklausomą Klaipėdos 
universitetą. Universitetas turi protingų,  jaunų, veiklių, drąsių  ţmonių.  Jiems turėtų 
būti  įjungta ţalia šviesa. 
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Mes, klaipėdiečiai, už Universitetą, kuris  kuria  Klaipėdos miestą bei regioną 
ir  yra idėjų, naujovių  iniciatorius bei įgyvendintojas. 
 

                                                       

        KOMENTARAS  Įvyko nuostabi konferencija, bet nustebino Klaipėdos 

Universiteto požūris į ją...Labai keistas Universiteto profesorių ir dėstytojų 

abejingumas į keliamas problemas: salėje matėsi tik pranešėjai, o kur Universiteto 

dėstytojų kolektyvas, kur studentai? Labiausiai tuo susirūpinę du Seimo nariai: prof. 

A.Kirkutis ir Dainius Kepenis, O KUR KITI MŪSŲ RINKTI SEIMO NARIAI?  Kur 

klaipėdiečiai, kurie verkia kaip reikalingas Klaipėdai Universitetas? Klaipėdiečiai 

vadovaujasi principu, ( kuris deja galioja visais atvejais) – Jūs dirbkite, o mes 

pažiūrėsime ir pasinaudosime...jei pavyks – mes su jumis, o jei ne, tai prie ko čia 

mes? Geležinė žemos moralės žmonių logika... 

Autorius Aldona Marija Gedvilienė                              

                                                      

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (toliau LPS) PREZIDENTĖS PRANEŠIMAS 
2017 m.birželio 27 d. ATASKAITINIAME SUSIRINKIME 

Lietuvos gyventojai, kaip ir daugelio Europos valstybių sensta, nors galime 

pasidžiaugti, kad gyvenimo trukmė ilgėja. Jeigu pastebite – vis vyresni žmonės lieka 

ilgiau darbingi ir pilnaverčiai. Prognozuojama, kad 2060 m. beveik 37% Lietuvos 

gyventojų bus  pagyvenę žmonės, todėl nenuostabu, kad, trūkstant darbo jėgos,  

mūsų šalies vyriausybė bando siūlyti ilgiau padirbėti ir pagyvenusiems žmonėms. Aš 

pagal save galiu pasakyti, kad mielai būčiau dirbusi iki šiol (reformuota įstaiga) ir 

neabejoju, kad pagyvenusių žmonių darbinė veikla būtų tikrai pilnavertė.                                                                                         

Kaip Konservatoriai, taip ir socialdemokratai gelbėjo Lietuvą mūsų nusavintų 

pensijų dėka ir mūsų net neatsiklausė, ar mes sutinkame. Noriu paminėti Lietuvos 

prezidentės ATASKAITINĘ kalbą su kuria aš nelabai norėčiau sutikti, nes mes 

išsirinkome naują valdžią ir kaip jau ne kartą minėjau – privalome jiems visapusiškai 

padėti. Matome, kad jie stengiasi, dirba labai atsargiai ir pasitardami su žmonėmis, 

kas buvo visiškai ignoruojama kitų valdžių ir tai teikia vilčių, kad jie įeis į reikiamas 

darbo vėžes ir su mūsų pagalba, žinoma, jeigu ją priims, pradės sklandžiai dirbti, 

tikrai tuo tikiu. Tai įžangai. Grįškime prie mūsų problemų. 

 (LPS) įkurta 2015-03-10, jau atšventėme dviejų metų sukaktį, kaip žinote – esame 

viena iš pilietiškiausių organizacijų LIETUVOJE, mums rūpi ne tik mūsų miesto 

problemos, bet ir visos Lietuvos problemos. Taip jau susiklostė, kad du metus dirbau 

dviejose organizacijose: mūsų ir KJPŽB, bet ir NVO Taryboje prie savivaldybės.                                                                                                                         

Jei prisimenate NVO Taryboje:                                                                                                               

1. pradžioje senjorų atstovo nebuvo – mes, kolegų pagalba – iškovojome – dabar 
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atstovas yra...                                                                                                                                                   

2. raštas Seimo nariui Dainiui Kepeniui, kuriame išreikšta visos NVO Tarybos  (prie 

savivaldybės) pasiūlymas dėl Tarybos kadencijos trukmės  pailginimo, kad  NVO 

Taryba veiktų 4 metus – tiek, kiek savivaldybės Taryba. Jau Jus supažindinau apie 

tai,  

kad iš Seimo nario gavome raštą, kad šis pasiūlymas pateiktas Soc.a.  ir darbo 

ministrui gerb. Linui Kukuraičiui.  (atsakymą gavome, trumpai : NVO Tarybos trukmę 

nustato savivaldybė - rekomenduoja pratęsti dabartinės NVO Tarybos darbą dar 

vienai kasencijai).                                                                                                                                        

3.   prie Klaipėdos savivaldybės įkurti senjorų nepriklausomą savarankišką Tarybą 

(daugelyje Lietuvos savivaldybių jos yra). Savivaldybėse  yra sporto Taryba, Jaunimo 

reikalų Taryba, kurios turi savo darbo planus ir iš biudžeto – finansavimą. Senjorų 

Tarybai taip pat to reikia, reikia pirmoje eilėje pačios senjorų Tarybos jos darbo 

planų ir finansavimo iš biudžeto. Šitas pasiūlymas sulaukė NVO Tarybos pritarimo ( 

NVO Taryba turi tik patariamojo balso teisę) ir pasiūlymas buvo pateiktas Klaipėdos 

m. merui, tačiau meras nepritarė ir klausimas liko nebaigtas.                                                  

Kreipėmės į Soc.a. ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, bet atsakymo dar negavome.                                                                                                                                   

Dabar šiuo metu turime 61 užregistruotus narius, tačiau vieni ateina, kiti išeina – 

vyksta normalus judėjimas. Šiandien turime priimti nutarimą, kad mūsų LPS Taryba 

turi teisę nelankančius ir nemokančius nario mokesčio pašalinti iš narių.                                                                                                                        

Prašau balsuoti už šitą, naują LPS Tarybos teisę. Prievartos jokios nėra. Viena iš 

mūsų pareigų - kiekvienas mūsų narys turi įsipareiguoti stengtis ištraukti vienišus 

žmones iš  

namų, kad nesėdėtų prie lango ir neliūdėtų (savižudybių prevencija), o ateitų pas 

mus, susirastų draugų, kad bėdai ištikus būtų kam padėti.                                                                                                                                     

Kaip tik dabar turiu vieną pavyzdį: viena senjorė tapo mūsų nare, labai norėjo 

dainuoti, tačiau mūsų niekas nepalaikė dėl daininikų klubo vadovo (neturėjome lėšų) 

įkurti dainininkų klubą ir ji nusivylusi – nebesilankė – sveikata vis blogėjo ir atsidūrė 

ligoninėje. Kadangi nesilankė, tai kai aš paklausiau, kas gali ją aplankyti visi choru 

atsakė – mes jos nepažįstame... tai blogiausia kas galėjo atsitikti...gerai, kad turi 

vaikų, tai nelieka be dėmesio.                                                                                                                                                      

Mūsų artimiausiuose darbo planuose (pagal Tarybos posėdžio sprendimą) tęsti 

Dvasinio tobulėjimo klubo veiklą, bendradarbiaujant su „Sirium“, 2017-06-01 

įkūrėme ETIKOS UNIVERSITETĄ – jo tikslas – atstatyti Lietuvos žmonių moralę,  kas 

dalyvavote įžanginėje paskaitoje, jau žinote apie pristatytą problemą, norime į tas 

studijas pritraukti daugiau jaunimo (šiuo metu jis visiškai dezorentuotas nešvankios 

reklamos), nes mūsų organizacija už kartų solidarumą.                                                                                                                                               
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Sieksime  suorganizuoti visos Žemaitijos vyskupo Motiejaus Valančiaus  

antialkoholinių idėjų konferenciją (pageidaujančius kviečiame prisijungti taip kaip ir 

prie įvairios kitos mūsų vykdomos veiklos).                                                                                   

Labai apgailestauju, kad savivaldybė visiškai nevertina mūsų indėlio į žmonių dvasinį 

tobulėjimą, nes neskiria ir neskyrė jokio finansavimo (neturime lėšų apmokėti 

nlektoriams), o tuo tarpu šokiams ir dainavimui Klaipėdos senjorų asociacijai skyrė 

tūkstančius. Savivaldybė pasirenka, kas jai svarbiau ir nenori paremti žmonių 

dvasinio  

tobulėjimo. (Paramą gauna tie, kurie pritaria merui ir nekritikuoja savivaldybės). 

Mes tik geranoriškai kritikuojame, norėdami padėti, protingus žmones kritika verčia 

tobulėti, o mus už tai smerkia... Vienu momentu, kaip tik prieš finansavimo galimybę 

– mūsų net neregistravo mieste ir ši tendencija mums aiški.                                                                                                           

Nelabai sekasi draugauti su sportu (jei būtų visuomeninė nepriklausoma senjorų 

Taryba – šis klausimas ir visa eilė kitų labai greitai išsispręstų), pas mus yra sporto 

veteranų, tačiau niekas mūsų nekviečia, gal tai surišta su sporto valdžios kaita? 

Senosios valdžios buvo „suorganizuota“ senjorų spartakiada, bet tai buvo tik 

spartakiados parodija, kur senjorai buvo apdovanoti medaliais už sėdėjimą ant 

žiūrovų suoliukų.                                                                                                                                     

Palaikome ryšį su įvairiomis valdžios institucijomis ir ne tik vietinėmis, (apie tai ir 

įstatuose parašyta). Daug problemų matome ir Lietuvoje ir mūsų mylimame mieste: 

bandėme paraginti savivaldybę, kad pateiktų daugiau informacijos apie galimybę 

gauti, skurdžiausiai gyvenantiems, paramą. Kaip sužinojome iš miesto laikraščio, 

kad paramą žmonės gali gauti finansinę, rūbais, neįgaliems reikaligu inventoriumi, 

(kurio, pasirodo, nepakanka, reikia laukti eilėse) tačiau dar kai kur reikalai stringa 

vien todėl, kad trūksta žmonėms informacijos ir ne tik: sudarytas toks paramos 

gavimo biurokratinis barjeras (galima pagalvoti, kad specialiai), kad paprastas 

senjoras negalėtų  įveikti.                                                                                                               

Rašėme pasiūlymą supaprastinti paramos gavimą iki minimumo (raštas buvio 

išsiųstas ir socialininės apsaugos  ir darbo  ministrui ir mūsų vietinei valdžiai, tačiau, 

matyt,  ministras dar neįėjęs į darbo ritmą, o vietinė valdžia tik džiaugiasi, kad niekas 

jų netrukdo ir nieko nekeičia...todėl dar laukia mūsų didelis ir atkaklus darbas. Mes 

norime pasiekti, kad žmogus, kuriam reikalinga parama tik paskambintų telefonu ir 

paprašytų, o socialiniai darbuotojai viską atliktų už interesantą. Juk XXI amžius 

interneto ir elektronikos amžius ir socialiniam darbuotojui nėra jokių kliučių net 

neišėjus iš kabineto, nusprendus, kad parama reikalinga,sutvarkyti visą reikiamą 

dokumentaciją, tai kam varginti tiesiog silpną žmogų, kuriam ir taip sunku, dar 

vaikant po kabinetus ir visą miestą pažymų rinkimui. Tikėkime, kad ateis ta diena, kai 

pagaliau bus surastas kompromisas ir supratingumas žmogui, kurį nusilpnino ligos 

arba senatvė.  Jūs patys pagalvokite, kiek turi jėgų senjoras, kai jam (interneto  
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amžiuje) reikia apkeliauti visą miestą pėsčiomis renkant reikalingus dokumentus? 

Išsekus jėgoms, numoja ranka ir lieka be nieko (matyt to ir siekiama). O dar geriau, 

kai socialinės rupybos skyrius, gavęs senjoro prašymą, taupydamas socialines lėšas, 

nesiteikia žmogui skirti tokią pašalpą, kokia jam priklauso. Mus pasiekia senjorų 

skundai, kad prašo 100 eurų, o skiriama tik 7, ar tokie dalykai toleruotini? Mūsų 

miesto gyventojai tuo požiūriu labai skriaudžiami.   Kitose niestuose, pvz. Kretingos 

socialinis skyrius visai kitoks – jie stengiasi, kad žmogus gautų viską kas jam 

priklauso, o kai kur Lietuvoje ne tik slepiama informacija apie gautas lėšas 

socialinėms  

reikmėms, bet net per teismą reikia prisiteisti žmogui skirtus slaugos pinigėlius.                                                                                                                              

Apie vienišus ir vienišus neigalius žmones mes rašome jau nuo Nepriklausomybės 

pradžios (27 metus), tačiau rezultato pasiekti taip ir nepavyko – tai reiškia, kad 

laukia didelis darbas ir toliau.                                                                                                                                      

Norėdami pagerinti miestiečių gyvenimo kokybę kritikuojame mūsų miesto 

valdžią,  todėl ji mums nieko neduoda, dar nei karto negavome nei cento. Gerb. 

Narūnas Lendraitis pažadėjo nemokamą autobusą ekskursijai nors kartą metuose, o 

kai atėjau konkretaus autobuso – surado būdą kaip pasityčioti iš mūsų prašymo – 

priežastis ta pati...valdžios kritika... (žiūr žemiau).                                                                                              

Klaipėdoje liberalų korupcinė sistema tokia įsigalėjusi (ją valdo pinigai), kad 

nemato jokių savo darbo trūkumų, ypatingai medicinoje, kurią valdo Jonas Salyga su 

dideliais pinigais...Žinome, kad yra daug puikių medikų, tačiau kai kurių  moralė  

smarkiai šlubuoja...ypatingai, kai ji šlubuoja per ilgai užsisėdėjusių savo postose 

vadovų – prisiminkite Janinos Asadauskienės ir Jono Salygos  atvejus, kai BUVO 

AKIVAIZDŽIAI NUSTATYTI JŲ ASMENINIAI DARBO TRŪKUMAI.                                                                                                                                      

Bandėme įkurti prie savivaldybės visuomeninę senjorų Tarybą, bet kaip girdėjote 

mūsų merui jos nereikia. Jeigu būtų Taryba, tai žmonės turėtų kur kreiptis panašiais 

atvejais ir būtų kam spręsti tokius ir dar daugelį kitų gyvenimiškų problemų, bet 

merui tai trukdytų..                                                                                                                            

Mes, mūsų organizacija LPS, visada gina ir  gins paprastų žmonių reikalus ir netylės, 

kai akivaizdžiai matomi didžiuliai trūkumai.  Vakarų eksprese ta tema buvo 

išspausdintas straipsnis.                                                                                                               

AČIU VAKARŲ EKSPRESUI UŽ PILIETIŠKUMĄ ir paprastų žmonių palaikymą!.                                                                                                                                       

Klaipėdos liberalams labai trūksta elementaraus supratingumo ir žmogiškumo. 

Pateiksiu dar vieną pavyzdį: mūsų dvi Valerijos buvo labai nuskriaustos gydymo 

įstaigose, įvykiai buvo aprašyti ne tik miesto laikraštyje, bet ir mūsų internetiniame 

laikraštėlyje „Auksinis ruduo“, kai meras buvo mus pasikvietęs dėl nepriklausomos 

senjorų Tarybos prie savivaldybės steigimo, jis prisipažino, kad skaito mūsų 

laikraštėlį, todėl vienas iš pirmųjų sužinojo apie įvykius - trūkumus medicinos srityje, 

tačiau jokios reakcijos nebuvo, o kaip žinome – tylėjimas – tai pritarimas.                                                                                     
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Kaip išaiškėjo Jūrininkų ligoninės direktorius labai turtingas: remia ne tik 

savivaldybę, bet ir miesto spaudą, (juk visiems trūksta pinigų...) Nežiūrint į jo 

moralę, jį palaiko visi (o gal ir ne visi, bet tyli) pas jį dirbantieji, nes bijo netekti 

darbo. Per ilgai užsisėdėjęs vadovas jau nepajėgus viską aprėpti. Prieinama iki 

absurdo: medicinos personalas tapo visiškai abejingas senjorams, nes p. direktorius, 

miesto laikraščių garbinamas,  demonstruoja savo užimtumą visame mieste, visur, 

todėl labai apleido savo pagrindines pareigas, o tai visos salygos abejingumui.                                                                                                                                     

Mes aktyviai dalyvaujame miesto projektų svarstyme, žinoma, pagal galimybes, nes 

reikalai skirstomi į pirmos svarbos ir kt.                                                                                                       

Labai pergyvename dėl Atgimimo, K.Donelaičio aiksčių. Padarėme išvadą, kad dar 

nėra mūsų miesto visuomenininkų vienybės tam, kad susitelktume bendram tikslui. 

Visiems žinomas šūkis: skaldyk ir valdyk, deja, bet esame savo ambicijų įkaitai, kurios 

pirmauja įvairiuose gyvenimo situacijose.                                                                                                                                           

Labai apgailėtina padėtis su senais medžiais – kas dieną laikraščiai skelbia, kad bus 

šalinami suaugę medžiai Atgimimo aikštėje ir kitur – tai juk barbarizmas, kurį 

įvertinti trūksta žodžių...Kiek reikia laiko, kad užaugtų medis? O suaugusių medžių 

svarba visiems aiški...tai sveikata ir pavėsis, daugiau deguonies, dulkių surinkimas ir 

t.t. Kodėl nemokame vertinti tai, kas vertingiausia, ieškoma lengviausių kelių kaip 

atsikratyti vertingo paveldo, kodėl nemokame vertinti to ką turime ypatingai 

vertingo? Kitose šalyse yra kitaip ir ne vienas gali apie tai paliūdyti..                                                                                                          

Kai nėra tikro tęstinumo, išnaikinamas ankstesnių kartų indėlis – tai nusikaltimas, 

net Aleksandras Makedonietis nenaikino užkariautų šalių kultūros, o mes? Kur dingo 

mūsų paveldo saugotojai – intelektualai, kurie moka atskirti pelus nuo grūdų?                                                                                                                                                     

Labai piktina vietos liberalų valdžia mūsų miesto architektus (visiems aišku, 

kodėl?), kurie nustumti į šalį, nušalinti sprendžiant pačias svarbiausias miesto 

plėtros problemas: Kodėl jie įžeidinėjami?  Mūsų miesto valdžia stengiasi įvairiais 

būdais, kuo skubiau ir lengviau įsisavinti ES GAUNAMAS LĖŠAS, NEGALVODAMI APIE 

MŪSŲ VISŲ ATEITĮ, eidami lengviausiu keliu arba sudarydami salygas kai kam 

pralobti...kai gal ir patiems nubyra...                                                                                                                               

Aktyviai dalyvavome lietuvių kalbos išsaugojime – surinkome per 500 tūkst.  

parašų - daug parašų, daug žmonių prisidėjo prie parašų rinkimo, o koks viso to 

didžiulio darbo rezultatas? Ar atsižvelgiama į žmonių nuomonę? Kaip pasielgs mūsų 

išrinkta valdžia, kuri deklaruoja savo požiūrį į bendravimą su žmonėmis...“tarimąsi“ 

su jais...                                                                                                                                          

Negaliu tylėti apie tai, kad daug rašome įvairioms valdžios institucijoms įvairiais 

klausimais: jau 27 metus stengiamės įrodyti, kad labiausiai pažeidžiami mūsų miesto 

VIENIŠI IR VIENIŠI NEĮGALŪS ŽMONĖS (ir senjorai), užuominų yra, tačiau 

konkretumo tikrai trūksta, kada bus sprendžiamas šis klausimas taip ir lieka be 

atsakymo.                                                                                             Socialinės lėšos, 
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(kodėl nepaviešinama kiek savivaldybė jų gauna) mūsų mieste taupomos kitiems - 

ūkiniams tikslams, tai jau akivaizdu ir tai yra nusikaltimas, kuris įrodo mūsų miesto 

liberalų valdžios nužmogėjimą.                                                                                                                                             

Labai apgailestaujame, kad dar ne visi Seimo nariai yra susipažinę su atsakymu į 

gautus raštus terminų įstatymą.  Į  mūsų teikiamus pasiūlymus, vienas iš pavyzdžių 

raštas ir ne pirmas Seimo nariui Dainiui Kepeniui (tai juk ne asmeninis), jau praėjo 

daugiau kaip mėnuo, o atsakymo taip ir nesulaukėme...(tiesa – buvo bandymas 

atsirašinėti). Ar tokiu atveju dar norėsis kreiptis su pasiūlymais, lieka tik klaustukas?                                                                                                                               

Kas mėnesį leidžiame mūsų LPS internetinį laikraštėlį „Auksinis ruduo“, išleista jau 

64 numeriai, labai gaila, kad tik turintys internetą gali su juo susipažinti, popieriniam 

variantui neturime lėšų, todėl daugeliui, ypatingai pagyvenusių žmonių – jis lieka  

nepasiekiama svajonė...Labai norėtusi, kad daugiau mūsų miesto  visuomenininkų 

rašytų mums apie savo problemas, o mes jas paviešintume visai Lietuvai. Niekam 

ne paslaptis, kad spauda kartais labai efektyvi, tad naudokitės jos paslaugomis.                                                                                        

Mes gauname pakankamai medžiagos įvairiais klausimais, kuriose sprendžiamos 

įvairios Lietuvos problemos, gauname gana daug pakvietimų dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, kaip Lietuvoje taip ir mūsų mieste, kaip pav. šiandien jau gavome du 

pakvietimus, tačiau visur suspėti neįmanoma, bet pirmenybę teikiame savo 

mylimam miestui ir jo problemom.                                                                                                          

Ruošdamasi pranešimui prisidėjau šūsnis įvairių dokumentų, bet nesinori tik 

formaliai kalbėti dokumentų kalba, norisi apie mūsų problemas pasidalyti gyvai, 

neatitūkus nuo mūsų kasdieninių problemų. Labai smulkintis nenorėjau, nes smulki 

veiklos analizė gali nukreipti nuo stambiausių šios dienos problemų, todėl palieku 

galimybę pateikti klausimus, jeigu neturėsiu atsakymo, tai atsakysiu mūsų 

laikraštėlyje.                                                                                                                                    

Socialines paslaugas puikiai organizuoja mūsų gerb. Diana Stankaitienė (biudžetinės 

įstaigos Klaipėdos m. socialinės paramos centro direktorė) – ji tiesiog pasako – 

turime pinigų ir klausia ar bus žmonėms nuolaidos? Tačiau, nors dalyvavome visame 

socialinių ir sveikatos reikalų posėdyje (pirmininkė Jolanta Skrabulienė), tačiau, nors 

ir prašėme viso posėdžio protokolo taip ir negavome.                                                        

Besiruošdama ataskaitiniam pranešimui susirinkau didžiausią krūvą dokumentų, 

su kuriais turi teisę susipažinti visi pageidaujantys, galėčiau kalbėti tris dienas, 

tačiau turiu išsitekti per trumpesnį laiką, nes daug klausimų šiame susirinkime 

turime aptarti. Aš pasiruošusi atsakyti į klausimus čia dabar, arba, taupydama laiką, 

atsakysiu mūsų internetiniame laikraštėlyje, mano pranešimas eina į pabaigą, bet 

paklausimams..dar yra laiko...                                                                                                                                            

Kokie mūsų konkretūs pasiekimai šiais metais? Nedaug galime pasigirti,                           

1 miesto savivaldybė pažadėjo padaryti patogesnį privažiavimą prie 

Bendruomenės namų (ne vieni esame, dėl to veikia ir kitos organizacijos), bet kol kas 
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nieko nesigirdi...                                                                                                                              

2.Kažkiek  „sumažino“ pravažiavimo miesto transportu  kainas...                                                 

3. Kad ir kaip stengėmės, įkurti Senjorų visuomeninės nepriklausomos 

organizacijos dar nepavyko, bet nenuleisime rankų, pažadame...                                       

Džiaugiamės, kad dar kol kas neiškirto K.Donelaičio medžių, bet ar ilgai dar lauks –

nežinia...Atgimimo aikštės medžius reikėtų taip pat išsaugoti, juk užauginti didelį 

medį reikia labai daug metų, tai kodėl to kai kas nesugebasuprasti ir įvertinti?  

Stebina noras gerai uždirbti su plastmasiniais augalais, kiek galima dėl to kentėti?  

Teko stebėti, kaip kai kas derina senus medžius su naujais – puikus vaizdas...                                                                                                

Kodėl nėra tinkamo miesto šeimininko, kaip pav. Alfonas Žalys buvo, deja tik 

buvo, o atminimas taip ir guli visiems po kojų...                                                                               

Kaip ne keista, pas visus  pirmoje vietoje asmeninės ambicijos! Ar ne todėl 

nėra vienybės tarp įvairių organizacijų? Daugelis visuomenininkų dirba iš visos 

širdies ir visiškai nemokamai, o peržengti per asmenines ambicijas niekaip 

neišeina...Kol nebus vienybės – nebus pageidaujamų rezuktatų...                                                                                           

Dar viena informacija: liepos mėnesį Tarybos nutarimu, turėtumėm atostogauti, 

tačiau gyvenimas diktuoja kitaip...Turime daug reikalų, todėl sustoti nevalia...                         

Yra paruošta nauja 2017-2020  mūsų veiklos programa, su  kuria mes Jūs šiandien 

supažindinsime – kūrėme ją kolektyviai, tačiau tai dar tik projektas, nes laukiame 

papildymo iš įvairių organizacijų, nes manome, kad bendra veikla – tai efektyviausias 

rezultatas...Kol kas PROGRAMOS projektas bus atspausdintas mūsų svetainėje 

lietps.eu ir internetiniame laikraštėlyje „Auksinis ruduo“, kad visi turėtų galimybe su 

ja susipažinti, tam skiriamas vienas liepos mėnuo, bet už ją – kaip už pagrindą su šios 

dienos pataisymais ir su galimybę papildyti, balsuosime jau šiandien...nes tam reikia 

visuotinio susirinkimo balsų...(balsuota vienbalsiai).                                                                                          

Pranešėja Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė,                                            

kontaktai: lietps.eu; el. p. amgedv@gmail.com, telef.866673965 

                                                     

ISTORIJA SU NARŪNU LENDRAIČIU                                                                        

(Klaipėdos miesto kultūros skyriaus vedėju). 

Kaip minėjau pranešime, gerb.kultūros sk. vedėjas, dalyvaudamas LPS Tarybos 

posėdyje prasitarė, kad vieną kartą metuose ras galimybę skirti mums nemokamą 

autobusą ekskursijai po Lietuvą – „tik pasirinkite kur norite važiuoti“ – pasakė jis. 

Tai aš, kaip organizacijos vadovė, nuėjau sužinoti, kaip tą galime įgyvendinti, bet, 

pasirodo jo nuomonė pasikeitė ir pažadas virto pasityčiojimu...Gerb. Raimonda 

Mažonienė, kuri visada pasirodydavo kaip labai teigiama asmenybė, buvo įpareigota 

mums pranešti apie pasityčiojimo variantą. Kai ji kalbėjo net ne rausdama, supratau, 

pritaria pavestam pavedimui, nors man jos klausytis buvo gėda...Gėda už merą, kurio 

atsakymą gavome raštu (žiūr. apačioje), gėda už Narūną Lendraitį, geda už Raimondą 

Mažonienę...Gautą raštą – atsakymą įkeliu, paskaitykite, susipažinkite, susidarykite 

mailto:amgedv@gmail.com
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savo nuomonę ir palyginkite: kiek pinigų skyrė (apie 9 tūkst) Klaipėdos pensinikų 

asociacijai (pataikaujančiai merui) ir atsakymas  mums... 
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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (toliau LPS) VEIKLOS 
PROGRAMA 2017-2020 METAMS. 

TIKSLAS: Asociacija vienija visos Lietuvos skirtingo amţiaus 
(priėmimas nuo 18 m.) ţmones, aktyviai dalyvauja LIETUVOS RESPUBLIKOS 
visuomeniniame viešąjame gyvenime:  valstybės ir savivaldybių 
lygmenyje, siekdama kartų solidarumo ir bendradarbiavimo su visomis 
Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis( toliau NVO).                                                           

1.       LPS valstybinėse valdţios institucijose atstovauja Lietuvos visuomenę, 

tame tarpe ir senjorus.                                                                                                      

2.       LPS   tikslas dalyvauti, bendradarbiauti, stiprinti dalykinius ryšius su 

visomis NVO ir valdţios institucijomis: Prezidente (-u), Seimu, Vyriausybe ir 

miestų savivaldybėmis, kad visas valdţios institucijas pasiektų informacija 

apie paprastų ţmonių poreikius, nes valdţios institucijos yra labai nutolusios, 

nuo paprastų – eilinių piliečių problemų, nors turi tarnauti juos išrinkusiems 

savo Tėvynės gyventojams. Siūlome Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pataisą:“Lietuvos Respublikos Prezidentė (-as), Seimo ir Vyriausybės nariai 

tarnauja savo tautai – Lietuvos ţmonėms“.                                                          

3.        Lietuvos Respublikos Prezidentė (-as), Seimo  ir Vyriausybes 

nariai  formuojant ir įgyvendinant teisingą pilietinę - socialinę politiką ir 

ekonominį, socialinį ir kultūrinį įvairių gyventojų saugumą, turėtų uţtikrinti, 

kad kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimas būtų orus. 

4.          LPS PAREIGA priminti Prezidentei (-ui), Seimui, Premjerui ir visų partijų 

vadovams, kad Lietuva – jūrinė valstybė,  

todėl turi turėti tiems reikalams skirtą savarankišką Jūros 

reikalų ir žvejybos ministeriją reziduojančią Klaipėdoje. 
5.       Pritarti, kad VALSTYBINIS Jūros uostas būtų plečiamas į pietus ir netrukdytų pajūrio 

šiaurinės dalies ţmonių gyvenimo, Lietuvos gyventojų ir turistų poilsio.  Ţalieji turėtų 

atkreipti dėmesį, kad Jūros uostas laikytųsi pramoninės ir žaliosios 

zonos tinkamo procentinio santykio.                                                                                                     

6.        Rūpintis Lietuvos EKOLOGIJA visais aspektais, pradedant ekologiška mityba,  

sveiko gyvenimo būdo propagavimu – kad Lietuva taptų pirmoji Europos Sajungos SVEIKO 

GYVENIMO BŪDO VALSTYBE!. Kviesti visus Lietuvos ţaliuosius, kad būtų  protingai 

IŠSAUGOTAS ţaliojo Lietuvos rūbo paveldas, remtis tik auksčiausio lygio specialistų 

rekomendacijomis.  Tam reikalui įkurti Lietuvoje ekologijos specialistų (arboristų ir kt.) 

sustiprintą  ruošimą, kurie turėtų galimybę pasimokyti iš Europos Sajungos pačių 

paţangiausių valstybių. Ekologija – tai sveikata ir ilgaamţiškumas!                                                                                                       

7.         Siekti, kad  Seimas, Vyriausybė ir Ministerijos pastoviai viešai skelbtų visą 

informaciją Lietuvos visuomenei apie savo darbo planus, jų vykdymą ir gautus rezultatus.   
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Visų Lietuvos Ministerijų ir viešų įstaigų darbas turi būti viešinamas spaudoje, radijuje ir 

televizijoje. Teikti pasiūlymus ir kviesti jų atstovus į pasitarimus ir konferencijas.                                                                                                                             

8.          Kiekvienais metais reikalauti viešos darbo ataskaitos, kad būtų įgyvendinta 

skaidrumo, viešumo, ypatingai teisingo finansų skirstymo politika  Lietuvoje. Tam 

tikslui padalyti Lietuvą į tam tikrus regionus, kurie turi būti lygiaverčiai ir finansiniu 

poţiūriu. 

9.          Reikalauti iš valdţios institucijų  priešrinkiminių paţadų tesėjimo.                           

10.        Siūlyti esmines socialinio draudimo sistemos pertvarkas, kad Lietuvos Respublikos 

Seimas ir Vyriausybė nustatytų tokį teisinį reglamentavimą, kuris apibrėžtų 

minimalias socialines garantijas visoms gyventojų 

grupėms, skatintų ilgesnį asmenų  dalyvavimą darbo rinkoje, kad būtų uţtikrintas 

pakankamas pragyvenimo lygis ypatingai – senatvėje ar vienišumo - neįgalumo atveju, 

kad socialinio aprūpinimo sistema būtų patikima ir veiksminga, tenkinanti įmokų mokėtojų 

lūkesčius. Reikalauti tokios pensijų sistemos pertvarkos, kad senjorai, dalyvaujantys 

kaupimo fonduose, nepatirtų jokių nuostolių, kad valstybė garantuotų fondų saugumą 

arba negarantuojant fondų saugumo – jų atsisakytų.                                                                                                               

11.        Atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad skaičiuojant pensijas į darbo staţą būtų 

įtrauktas ligos laikotarpis, nes ţmogus gauna ligos pinigėlius ir jie yra gautos 

pajamos.                                                                                                                   

12.        Siekti reformuoti Lietuvos respublikos savivaldos sistemą, kad gyventojai galėtų 

realiai, efektyviai dalyvauti savivaldoje ir jaustis  savivaldybės ir  Valstybės šeimininkais, 

kad visos gyventojų socialinės grupės būtų vienodai vertinamos ir gerbiamos, t.y., 

sprendţiant jų problemas, pagal Lietuvos respublikos savivaldybių įstatymo 4 str. 9 

punktą, būtų kviečiami į sprendimo projektų rengimą ir svarstymą,  kreipiantis raštu į 

įvairias valdţios institucijas būtų aiškiai, tiksliai, suprantamai laiku paruošti (pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus) neišsisukinėjant, išsamūs atsakymai į pateiktus .klausimus 

13.         Sekti, kad nebūtų paţeistas konstitucinis Lietuvos piliečių lygybės principas, kad 

aktyviems vyresnio amţiaus ţmonėms būtų sudarytos visavertės sąlygos dalyvauti 

pilietinėje veikloje: politinėje,  

socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, sporto, kad aktyvūs pensinio amţiaus ţmonės 

panaudotų savo ţinias ir sugebėjimus prasmingai.                                                        

14.          Pasirūpinti, kad  Seimas ir Vyriausybė kartu su socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija iš pavaldţių institucijų (ir savivaldybių)  pareikalautų: 

a).      pasirūpinti vienišais ir vienišais neįgaliais asmenimis (senjorais ir kt.), 
kurie nepragyvena iš skurdţios pensijos, nes 27 metus jiems nebuvo skiriama 
dėmesio (nors priminta kasmet), taip pat pasirūpinti, kad maţiausia socialinė 
išmoka Lietuvoje būtų ne maţesnė kaip viena minimali mėnesinė alga; 

b).      uţtikrinti, kad visi savivaldybių socialinės rūpybos skyriai garantuotų - 
vykdytų  informacijos pateikimą kiekvienam gyventojui asmeniškai: internetu, 
telefonu ar paštu, kad gyventojas ţinotų kas jam priklauso, kokia socialinė 
parama: finansais, maistu ar rūbais. 

c).     pagal ES patirtį XXI interneto ir elektroninių technologijų amţiuje būtina 
pasirūpinti silpniausiais ţmonėmis, nes jiems neuţtenka jėgų rinkti paţymas 
socialinei paramai gauti. Nustačius teisę į paramą, pareikalauti, kad šitą darbą 
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atliktų socialinis darbuotojas. Jis gali atlikti tą darbą neišeidamas iš savo darbo 
kabineto. Jo pareiga būtų tik pranešti internetu, telefonu ar paštu apie 
socialinės paramos skyrimą, nurodant laiką, kabinetą, kur ją gali pasiimti. 

                d).     siekti, kad kuo greičiau prie visų Lietuvos              savivaldybių  būtų 
įkurtos  visuomeninės nepriklausomos senjorų Tarybos.                                                                                                         
13.        Reikalauti Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės sudaryti 
planą,  kad visos mūsų socialinės išmokos (ir algos) būtų sulygintos su ES 
išmokų vidutiniu dydţiu. nedelsiant PASKELBTI priemonių planą. 

15.        Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų dirbti skaidrumo ir atvirumo 
dvasia: piktnaudţiavimams išvengti, paviešinti dokumenta apie lėšų skirstymo taisykles ir  
kiek lėšų skiriama kiekvienai Lietuvos savivaldybei.                                                
16.         Socialinė tarnyba ne policija ir neturi teisės piktnaudţiauti, t.y. atlikti patikrą, kuri  

prilygsta kratai, nes tai orumo ir ţmogaus teisių paţeidimas, išskyrus įtariamus 
nusikaltėlius.                                                                                                                         
17.           Rengti pasitarimus, susirinkimus, konferencijas ir peticijas, įstatymų 
nustatyta tvarka teikti siūlymus Lietuvos Respublikos  Vyriausybei dėl pensinio amţiaus 
sulaukusių Lietuvos piliečių, nepamirštant ir kitų gyventojų grupių, socialinio aprūpinimo, 
sveikatos sistemų  reformos.  Nepamiršti dėl ţuvusių uţ Tėvynės laisvę Lietuvos partizanų, 
politinių kalinių ir tremtinių atminimo įamţinimo.  
18.         Prieš rinkimus išsamiai aptarti siūlomas kandidatūras ir spręsti dėl vieningo 
kandidatų visų lygių rinkimuose palaikymo, kad būtų renkami asmenys savo nuopelnais 
įrodę, jog sugeba rūpintis Lietuvos ţmonėmis, turi idėjų ir kompetencijos.  
19.         Kurti filialus visoje Lietuvos teritorijoje, atsiradus galimybei, ir uţsienyje. Vystyti 
bendradarbiavimo politiką, remiantis visų kartų solidarumo principu. Kreiptis į Lietuvos 
piliečius uţsienyje, įtraukiant jų vaikus į visuomeninę veiklą Lietuvoje.       
20.         Laikantis demokratijos principų įgyvendinimo ir savivaldos Lietuvoje uţtikrinimo, 
aiškinti rinkėjams, kad vietinių rinkimų metu ta pati politinė partija neturi vadovauti 
savivaldybei ilgiau, kaip dvi kadencijas, nes priešingu atveju susiformuoja korupciniai 
ryšiai.  
21.         Uţtikrinti valstybinėse ir savivaldybės įstaigose skaidrę antikorupcinę vadovų 
rotaciją, vadovauti ne ilgiau kaip dvi kadencijas, sudarant salygas, kad vyktų skaidrus ir 
viešas konkursas, kurį turėtų teisę stebėti NVO.                                                                                                   
22.        VVG (Vietos veiklos grupė) turi atsiskaityti viešai ir skaidriai savo 
miesto visuomenei apie savo darbo planus, gautas lėšas ir jų panaudojimą 
visoje lietuvoje. 
23.        Dalyvauti diskusijose  su tikinčiaisiais (parašyti apie  diskusijų rezultatus  popieţiui 
Pranciškui) dėl celibato ir pedofilijos diţiulės ţalos Ţmonijai., nes kunigų seminarijos 
nebesurenka studentų.                                                                                                                     
24.        Klaipėdoje įkurtam ETIKOS UNIVERSITETUI (2017-06-01), kuris skirtas įvairaus 
amţiaus ţmonėms (ypatingai jaunimui), paruošti programą ir siekti bendradarbiavimo 
su  kitais universitetais. Siekdami visų Lietuvos gyventojų dvasinio tobulėjimo, kelkime 
Lietuvos ţmonių intelektą ir moralę, kad išnyktų galimybė korupcijai.                                                                                                         
25.         Ypatingo dėmesio verta spaudos darbuotojų moralė ir etika.  Spaudos 
darbuotojas yra Lietuvos visuomenės šviturys ir supratingas visuomenės instrumentas, o 
ne pinigų vergas.  Įkurti  Spaudoje ir Televizijoje Etikos Universitetą, kuriame būtų 
skleidţiamos moralios švietimo, patriotiškumo, lytinio auklėjimo ţinios. 

 Spauda, televizijos filmai ir programos turi žmones 
daryti  geresniais.  Per ţiniasklaidą, radiją ir televiziją teikti TEIGIAMĄ 

informaciją, skelbti kokie pozityvūs pokyčiai vyksta Lietuvoje. Siekti, kad būtų atsisakyta 



16 
 

televizijose ţudymo, kankinimų, sekso,  nes ta informacija ţaloja – moko, 
ypač nesubrendusį jaunimą, kuris linkęs iš visko (ypatingai iš blogio) imti pavyzdį - tik tada 
nebus paauglių saviţudybių ir tėvų ţudančių savo vaikus.                                                                               

26.     Lietuvoje, ypač medicina sunkiai serga –  problemų labi daug, 

kviesti visus Lietuvos gyventojus aktyviai dalyvauti medicinos gydyme (svarbu, kad pinigai 
nebūtų svarbiausia): jungtis prie organizacijų, kovojančių su netvarka joje, rašyti peticijas, 
ruošti įvairiausias protesto akcijas ir kartu su Lietuvos Sveikatos Ministru siekti giluminės 
medicinos pertvarkos. Medikų ruošimo sistemoje įvesti asmeniškas Etikos, Hipokrato 
priesaikos sustiprintas programas, kurios  tinkamai paruoštų medicinos darbuotojų moralę 
kilniai profesijai, kad neliktų galimybės papildomiems „vokeliams“. Šūkis: gydytojas – 
ligoniui, o ne ligonis gydytojui! (soc.m.dr.P.Vaičiūnas).                                                                                              

27.        Siekti, kad visuomenė išsiugdytų nepakantumą prieš ţalingus įpročius: rūkymą, 
alkoholio vartojimą ir galimybę juos įsigyti. Visa tai turi pasmerkti visuomenė ir padėti  

tarnyboms išryškinti paţeidėjus ir viešinti juos: skelbti spaudoje, televizijoje ir kt.(greitai 
bus pranešėjų apsaugos įstatymas).Surengti kartu su kitomis visuomeninėmis 
organizacijomis Vakarų regione (Kaune jau buvo) Motiejaus Valančiaus antialkoholinę 
konferenciją.                                                                                                               
28.         Siekti, kad nustatant kainas rinkoje perskaičiavimo koeficientas iš lito į eurą 
atitiktų Lietuvos įstatymus.                                                                                        
29.         Yra daug nusiskundimų dėl pensijų perskaičiavimo iš rublių į lietuvišką valiutą. 
Būtina atlikti kruopštų patikrinimą.   
30.         Pastoviai bendradarbiauti su Ţmogaus teisių tarnyba.                                      

Programos projektas uţtvirtintas 2017-06-27 visuotiniame narių susirinkime. 
                                                                                                                               
 PASTABA: palikta galimybė visą liepos mėn. taisyti, papildyti arba sutrumpinti. 
Kiekvienam punktui bus ruošiami atskiri darbo planai.                

                                                     

 

Nika Aukstaityte 
 

 

 
 

 

 
 

                     ELEKTRONINIO ŠMEIŢTO ATAKA PRIEŠ TARYBOS NARĘ 

Pranešimas spaudai 

2017 birželio 28 d. 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė Nina Puteikienė kreipėsi į policiją, 

prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl elektroninio šmeižto atakos, ko pasekoje buvo užblokuotas 

jos socialinio tinklo Facebook profilis. Profilis buvo blokuotas po to, kai politikė  socialinėje 

paskyroje paviešino filmuotą medžiagą iš birželio 17 dienos renginio Klaipėdos Menų zonoje, kur 

festivalis ‚Ont Grindų“ pristatė grupes: ‚Stranguliatorius“. „Faršas“ ir kt. 

- Mano filmuotuose vaizduose matėsi viešoje vietoje vartojamas alkoholis, 

mažamečiai ir asmenys, kurie elgėsi lyg būtų apsvaigę, - sakė Nina Puteikienė.- Man paviešinus 

minėtą įrašą, birželio 18 dieną vienas iš Menų zonos rengėjų – Darius Vaičekauskas – savo FB 

profilyje sukūrė ir publikavo mane pajuokiantį memą (mano nuotrauką su pridėta ilga nosimi), tą 

pačią dieną tuo įrašu pasidalino savo FB paskyroje ir Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, 

pridėjęs  savo komentarą  – pavadinęs mane „gražianose“ ir pan. Mero elgesį svarstys savivaldybės  

  

tarybos Etikos komisija. 
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Po šių veiksmų mano FB paskyra, kurioje yra beveik 3 tūkst. draugų ir daugiau nei 

tūkstantis sekėjų buvo užblokuota. 

Politikė teigia, kad paskyros užblokavimas man padarė žalą jai ir kaip asmeniui, ir 

kaip politikei, ir kaip valstybinės įstaigos darbuotojai. 

- Negaliu susisiekti su draugais, kaip politikė nebegaliu skleisti savo idėjų, o profesine 

prasme padaryta itin reikšminga žala, nes valstybinėje įstaigoje vadovauju Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros skyriui, esu įstaigos Facebooko paskyros redaktorė, - sakė Nina Puteikienė. 

Politikė jau dveji metai aktyviai dirba Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

opozicijoje. Jos kritikos strėles socialiniame Facebook tinkle buvo nukreiptos prieš valdančiosios 

liberalų daugumos savivalę, ypač daug dėmesio skyrė kultūros finansavimo temoms ir ypatingai – 

mero žmonos Ingos Grubliauskienės Klaipėdos džiazo festivalio finansavimui. Šiemet Klaipėdos 

savivaldybė jam skyrė 50 tūkst. Eur. 

- Mano nufilmuoti ir paviešinti vaizdai yra iš Menų zonos, kuri taip pat finansuojama 

iš Klaipėdos savivaldybės biudžeto – jai skirta 38 tūkst. Eur, daugiau nei 20 tūkst. – iš Lietuvos 

kultūros tarybos, - sakė Nina Puteikienė. -. Menų zonai vadovaujantis Darius Vaičekauskas yra 

Klaipėdos Kultūros ir meno tarybos narys. Ši taryba yra pagarsėjusi tuo, kad skirsto finansavimą 

saviems (praktiškai visi tarybos nariai yra patys projektų teikėjai arba vadovauja projektus 

teikiančioms įstaigoms), tarp jų – ir Klaipėdos mero žmonos džiazo festivaliui. Mano paskyros 

užblokavimas – tai akivaizdus bandymas užkišti man burną, riboti žodžio laisvės galimybes. Nes 

šiandien internetinė erdvė, Facebooko socialinis tinkas – yra tikroji viešoji erdvė, Hide Parkas, 

kuris užtikrina pilietinę ir politinę teisę į žodžio laisvę. Be to, kyla pavojus mano identitetui 

Facebook tinkle ir asmeniniams duomenims. 

Filmuota medžiaga ir nuotrauka yra iš Menų zonos renginio. Filmuota medžiaga buvo 

publikuota užblokuotoje FB paskyroje. Jeigu reikia daugiau filmuotos medžiagos, mielai 

persiųsčiau per Wetransfer 

Nina Puteikienė. 8 698 53023 

 
3 priedai facebooke galite pasiţiūrėti 

                                                     

 SVEIKATA 
                                       DAR KARTĄ APIE ALKOHOLĮ 
 

 Remiantis žymaus Braitono psichiatro ir 
formakologo Deivydo Nuto tyrimais, alkpholis yta 
pati kenksmingiausia narkotinė medžiaga žmogaus 
organizmui. Kenksmingesnė už heroiną, LSD ir kitus 
narkotikus. Kaip alkoholis veikia mūsų organizmą ir 

ar verta rūpintis dėl jo vartojimo? (plačiau žiūr. 2016 Nr. 10). 
================================================================= 
KONTRACEPTINĖS PRIEMONĖS, PREZERVATYVAI, ABORTAI- 
ŽALOKIME, ŽUDYKIME SAVO TAUTĄ DĖL VERSLO, DĖL PINIGŲ! Viešai 
demonstrukime lytinius santykius, kad nebebūtų nieko švento, juk tautos 
žalojimo siekiame visais įmanomais ir neįmanomais būdais. Ar į tokią 
Lietuvą žmonės norės sugrįžti? (Jonas Markūnas „Žmogaus gyvenimo 
nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“). 

 



18 
 

                                                     

GYVENIMO FILOSOFIJA                                                                                    
 

ROLANDAS PAVILIONIS 

 
Kam gyvena žmogus? Tam, kad apsuptų save daiktais ir taptų jų 

vergu? Kad sukurtų vadinamąją civilizuotą visuomenę ir taptų anoniminiu 
jos sraikteliu? Ar tam, kad suvoktų savo buvimo pasaulyje paslaptį, 
buvimo Gamtoje, Visatoje stebuklą? Kad suvoktų, jog turi ne tik kūną, bet 

ir dvasią – neaprėpiamą ir neapsakomą, peržengiančią erdvės ir laiko, kūno ir viso 
materialaus pasaulio ribas?                                                                                                                 
‚Kas mes esame, kad gyvename taip niekingai, taip neverti savo dieviškos 
prigimties?“  Šis klausimas labai skaudžiai sminga į mūsų visų trokštančių susigražinti 
laisvę, protus. Tačiau žmogaus orumo išsaugojimas, dvasios laisvė – anaiptol ne tik 
politinių, ideologinių aplinkybių problema. Kaip tik pasaulio dvasingumas leidžiąs 
kalbėti apie žmogaus ir gamtos dermę – pasaulio vieningumo pagrindą. 

                                                     

      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 informacija su mūsų žinia,                               

MŪSŲ DRAUGAI                                                                                                              
                                    

   

   

   

   

                                                                   
BERNARDINAI. LT 
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