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BALTIJOS KELIAS – NEIŠBLĖSTATIS PRISIMINIMAS: KAIMYNŲ RANKŲ 

ŠILUMA IR ŠIRDYJE NEĮTIKĖTINA PALAIMA – KAD VISĄ LIKUSĮ 

GYVENIMĄ TAIP BŪTŲ – KOKIĄ LIETUVĄ MATYTUME? 

                                                   

LAIMINGIAUSIŲ PASAULIO PENSININKŲ ŠALYJE:                                                            

ČIA ŽMONĖS NEBIJO IŠEITI Į PENSIJĄ 

          

Skaitykite daugiau: http://verslas.lrytas.lt/mano-

pinigai/2017/08/10/news/laimingiausiu-pasaulio-pensininku-

salyje-cia-zmones-nebijo-iseiti-i-pensija-

2178364/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&u

tm_medium=Copy 

 
             Atrodo, kad suomių pensininkai  yra laimingiausi žmonės pasaulyje. Bent 

jau taip jie atrodo miestų gatvėse. Pagyvenę žmonės Suomijoje lėtai gurkšnoja 

kavą restoranuose, vaikšto į parodas, važinėja į parduotuves apsipirkti taksi, už 

kurį moka valstybė, rašo portalas „gubdaily.ru“. REKLAMA „Kai buvau 30 metų, 

maniau, kad išėjus į pensiją žmonėms belieka laukti mirties, – sako 64 metų 

pensininkė Pirjo Paloranta. – Kaip aš klydau! Dabar aš žinau, kad išeiti į pensiją 

– tai kaip laimėti loterijoje! Kur gi slypi paslaptis? Kiekvienam Suomijos 

http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/08/10/news/laimingiausiu-pasaulio-pensininku-salyje-cia-zmones-nebijo-iseiti-i-pensija-2178364/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/08/10/news/laimingiausiu-pasaulio-pensininku-salyje-cia-zmones-nebijo-iseiti-i-pensija-2178364/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/08/10/news/laimingiausiu-pasaulio-pensininku-salyje-cia-zmones-nebijo-iseiti-i-pensija-2178364/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/08/10/news/laimingiausiu-pasaulio-pensininku-salyje-cia-zmones-nebijo-iseiti-i-pensija-2178364/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://verslas.lrytas.lt/mano-pinigai/2017/08/10/news/laimingiausiu-pasaulio-pensininku-salyje-cia-zmones-nebijo-iseiti-i-pensija-2178364/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
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pensininkui vyriausybė suteikia lengvatų lankytis teatruose, muziejuose, 

koncertuose, sporto salėse, dalyvauti įvairių būrelių užsiėmimuose, taip pat 

lengvatinėmis sąlygomis naudotis miesto ir geležinkelio transportu. Gaunamos 

pensijos piliečiams pakanka ne tik buitinėms reikmėms, kaip, pavyzdžiui, maisto 

produktams pirkti ir susimokėti už būstą, bet ir kasmetinėms kelionėms į 

šiltuosius kraštus. Be to, Suomijos pensininkų aktyvumą skatina visokiausi 

užsiėmimai ir kursai pagal interesų pobūdį. REKLAMA „Visą gyvenimą dirbau 

žurnaliste. Atsakomybė, ilgos darbo valandos, stresas, nemiga naktimis ... 

Užsiiminėti sportu trūko laiko. Bet kai tik išėjau į pensiją, iš karto susidomėjau 

pilvo šokiu. Vėliau ėmiau treniruotis su svarmenimis, lankytis sporto salėje, 

sūnums vadovaujant. Rezultatas buvo tas, kad jau pirmaisiais metais, kai išėjau 

į pensiją, numečiau 30 kg!“, – sako P.Paloranta. Be to, Pirjo mokosi rusų kalbos 

Liaudies universitete ir su malonumu keliauja į Rusiją. Kiekviena moters 

savaitės diena užimta. Pirmadienį – pilvo šokio pamokos, antradienį – rusų 

kalbos pamoka, trečiadienį – gimnastika, ketvirtadienį –  jogos užsiėmimai. 

Lankymasis sporto salėje – tris kartus per savaitę ir būtinai laisvalaikio leidimas 

su savo mylimais anūkais. Liubovė Vasiljevna Poliakova, kuri emigravo į 

Suomiją iš Estijos praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje, 

pasinėrusi į kūrybą. Ji rašo eilėraščius, prozą, tapo akvarele,  aliejiniais dažais ir 

netgi dalyvauja su savo tapybos darbais parodose. Jau daugelį metų aktyviai 

dalyvavo dramos būrelyje. 80-metė Liubovė mano, kad Suomijoje yra sudarytos 

puikios galimybės pensininkams leisti laisvalaikį. REKLAMA „Suomijoje yra kuo 

užsiimti. Jei aš pradėčiau lankyti baleto mokyklą, nieko nenustebinčiau. Bet aš 

pasirinkau  baldų restauravimo kursus. Ir pažiūrėkite, mano sofa ir krėslai – kaip 

nauji“, – džiaugiasi senjorė. Pagyvenę žmonės Suomijoje vadina pensinį amžių 

pačiais geriausiais gyvenimo metais. „Kaip puiku nemiegoti naktimis ir ilgai 

miegoti rytais, o jeigu pavargai, gali prigulti dieną. Galima planuoti dieną, kaip 

tau patinka, ir užsiimti tuo, kuo nori: yra laiko pasigaminti sveiko maisto, 

sportuoti, mokytis savo malonumui. Atvirai kalbant, dabar aš mėgaujuosi savo 

gyvenimu“, – apibendrina P. Paloranta. Portalas primena, kad Suomijoje į 

pensiją išeinama sulaukus vidutiniškai 61 metų amžiaus. Jei turi noro ir 

sveikatos, gali dirbti ir toliau. Jaunesni kaip 63 metų amžiaus piliečiai gali išeiti į 

dalinio užimtumo pensiją –  dirbti, pavyzdžiui, tris dienas per savaitę, o ne 

penkias. Pensinis amžius yra vienodas tiek Suomijos moterims, tiek vyrams. Na, 

o tiems, kam dabar niežti nagai komentaruose  apjuodinti Lietuvą, norisi priminti: 

nors nepriklausomybę mūsų tautos atgavo beveik tuo pačiu metu, Suomija, oriai 

ir didvyriškai pasipriešinusi agresoriui, sugebėjo ją apginti. Lietuvai nepavyko. 

Rezultatas akivaizdus. Parengė Leonas Grybauskas  

 

Skaitykite daugiau: http://verslas.lrytas.lt/mano-

pinigai/2017/08/10/news/laimingiausiu-pasaulio-pensininku-salyje-cia-zmones-

nebijo-iseiti-i-pensija-

2178364/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy 



4 
 

                                                   

 V.Razumas. Siekiant strateginio tikslo būtina 

permąstyti ir stiprinti tapatumo sąvoką (pabaiga) 

Valdemaras Razumas – profesorius, Lietuvos Mokslų 

Akademijos prezidentas 

Ketvirtoji – IŠMINTIS 

Vienas didţiausių kiekvienos šalies išteklių, jos paţangos ir konkurencingumo 

garantas – gebėjimas sutelkti kūrybingiausius jos narius įvairioms problemoms 

spręsti, įskaitant migraciją ir emigraciją. Tačiau išlaisvinti ţmonių kūrybines galias, 

pasinaudoti piliečių patirtimi ir protais ieškant geriausių sprendimų įvairiose srityse 

nėra paprasta. Laimė, ir šioje srityje jau yra technologinių inovacijų. Todėl siūloma 

pradėti kurti ir naudoti kolektyvinės išminties sistemas, galinčias sutelkti visuomenę 

sprendţiant vietos bendruomenių, savivaldybių ar valstybės problemas. Tokia 

sistema leistų dalyvauti visiems norintiesiems, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos. 

Taip į svarbių Lietuvai klausimų sprendimą būtų  

įtraukiami ne tik Lietuvoje gyvenantys, bet ir po visą pasaulį išsibarstę tautiečiai bei 

Lietuvai palankiai nusiteikę asmenys. Įtraukiant į sprendimų priėmimą kuo didesnes 

visuomenės grupes ir dalijantis atsakomybe, būtų labiau telkiama visuomenė, 

ugdomas jos narių tarpusavio pasitikėjimas. 

Penktoji – EKONOMIKA 

Besitęsianti ekonomikos krizė Europoje ir kitose pasaulio dalyse liudija, jog būtinos 

esminės permainos. Viena labiausiai neraminančių tendencijų – pasaulyje auganti 

turtinė nelygybė. Tai silpnina ekonomiką ir gresia socialiniu sprogimu. Štai kodėl 

didinant valstybės konkurencingumą, jos piliečių ekonominę gerovę, reikėtų telkti 

jėgas ir išteklius spręsti keliems esminiams uţdaviniams. Būtina skatinti kapitalo 

investavimo kryptį, orientuotą į strateginę šalies specializaciją bei prioritetus toliau 

nuosekliai kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus bei naujas darbo vietas, įrašant 

tai į visus verslo plėtros programinius dokumentus. Emigracija, protų nutekėjimas, be 

abejonės, sukelia rimtas ekonomines pasekmes. Dėl didėjančių pasaulinio verslo 

konkurencingumo ir geopolitinių grėsmių iš Rytų kaimyninių šalių aktyviau maţinti 

energinį imlumą ir priklausomybę nuo kitų ţaliavinių išteklių, uţtikrinti informacinį 

bei komercinį saugumą. Valstybės ir verslo institucijos kartu su Lietuvos švietimo 

sistema turėtų itin akcentuoti vadybinių ir profesinių kompetencijų, susijusių su 

efektyvumo didinimu, ugdymą. Emigracijos ir protų nutekėjimo ţalą reikėtų bent iš 

dalies kompensuoti lankstesne socialine politika įtraukiant struktūrinio nedarbo 

išteklius, taip pat studijuojantį jaunimą ir vyresnio amţiaus specialistus. Kuo skubiau 
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įgyvendinti būtinas (mokestines) reformas, maţinančias socialinę nelygybę ir atskirtį. 

Tai susiję su švietimo sistemos tobulinimu, vadybinių kompetencijų ugdymu. Svarbu, 

kad atsirastų mokymosi visą gyvenimą kultūra. 

Šeštoji – DEMOGRAFIJA 

Turi būti stabdomos nepalankios demografinės tendencijos, trukdančios siekti 

uţsibrėţtų ekonomikos tikslų. Tam reikalingi aiškūs veiksmai. Visi 23 ekspertai 

paţymi sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų svarbą. Pavyzdţiui, senstant 

gyventojams didėja sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos paslaugų (ypač 

senatvės pensijų aprūpinimo) poreikis. Dėl labai sumaţėjusio gimstamumo, vieno 

didţiausių mirtingumo rodiklių tarp Europos Sąjungos šalių ir intensyviausių 

gyventojų emigracijos rodiklių Lietuvos demografinė situacija priskirtina prie vienos 

blogiausių. Būtina uţtikrinti ne tiek stabilų, kiek gerai apmokamas darbo vietas 

kuriantį ekonominį augimą. O tai reiškia skatinti anksčiau minėtą aukštos pridėtinės 

vertės produktų ekonomiką. Daugiau dėmesio būtina skirti darbo apmokėjimo darnai 

(maţinant didelę diferenciaciją), didinti vyresnio amţiaus ţmonių darbingumą, 

remiantis lavinimusi ir profesinio persiorientavimo veikla, skatinti juos ieškoti naujo 

darbo, tobulinti pensinio aprūpinimo sistemą. Tobulinti socialinės paramos šeimai 

priemones. Be abejo, reikėtų skatinti vietos bendruomenių kūrimąsi ir jų 

savarankiškumą. Investuoti į vietos ţmogiškąjį kapitalą ugdant kaimo gyventojų 

verslumą, profesinę kvalifikaciją.Visą studiją „Lietuvos tikslas“ – pasiūlymus dėl 

Lietuvos strateginio tikslo suformulavimo galima rasti LMA internetinėje svetainėje:                                                          

http://www.lma.lt/lt/es-sf-projektai/nacionalines-mokslo-populiarinimo-priemoniu-

sistemos-sukurimas-ir-igyvendinimas-2007-2013/lietuvos-tikslas  Kalba, pasakyta 

2016 m. kovo 9 d. LR Seime vykusioje konferencijoje „Kaip mums išlikti? Ar 

įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“ 

                                                   

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA                                                                                 
(perspausdintas gautas raštas )                                                                                                                                        -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lietuvos pensininkų susivienijimui                          201-08-04 Nr. (24.7-22)SD-4620 

                                                                                                             Į  2017-07-23   RAŠTĄ Nr. 3-MIN.KR/ 

  DĖL LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO KREIPIMOSI 

                      Dėkojame Jums uţ nuolat teikiamą informaciją apie Lietuvos visuomenei aktualias 

problemas, pasiūlymus kaip šias problemas spręsti ir kitus pastebėjimus bei įţvalgas svarbiais ir 

aktualiais socialinės apsaugos klausimais. Norime pasidţiaugti, galėdami su Jumis bendradarbiauti 

http://www.lma.lt/lt/es-sf-projektai/nacionalines-mokslo-populiarinimo-priemoniu-sistemos-sukurimas-ir-igyvendinimas-2007-2013/lietuvos-tikslas
http://www.lma.lt/lt/es-sf-projektai/nacionalines-mokslo-populiarinimo-priemoniu-sistemos-sukurimas-ir-igyvendinimas-2007-2013/lietuvos-tikslas
http://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2016/10/%C5%BDurnalas-Pozicija_2016-Nr.3-el.versija.pdf
http://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2016/10/%C5%BDurnalas-Pozicija_2016-Nr.3-el.versija.pdf
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ir kartu ieškoti efektyviausių būdų ir priemonių, padedančių siekti socialinės apsaugos ir gerovės 

Lietuvoje. 

                    Išnagrinėję Jūaų pateiktą informaciją ir Lietuvos pensininkų susivienijimo veiklos 

programą norime atkreipti dėmesį , kad Vyriausybės planuose jau yra numatyta įgyvendinti eilę 

Jūsų teikiamų siūlymų. Primename, kad Vyriausybės planuojami darbai ir jų vykdymo terminai yra 

paskelbti Vyriausybės įgyvendinimo plane.  

                    Vienas pagrindinių šios Vyriausybės  prioritetu yra pajamų neligybės maţinimu ir orių 

gyvenimo sąlygų visiems gyventojams uţtikrinimas. Vyriausybė uţsibrėţė  uţtikrinti nuoseklų 

valstybinių socialinio draudimo  pensijų didėjimą, atsiţvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį 

darbo uţmokesčio fondą. Įvertinus numatomus ekonomikos pokyčius, planuojama, kad vidutinė 

socialinio draudimo senatvės pensija per 4 metus turėtų  padidėti ketvirtadaliu. 

                     Patikiname, kad nėra pamiršti vieniši ir neįgalūs pensininkai bei kitas socialines 

išmokas gaunantys asmenys. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2019 metų 

vidurio sukurti pensiją ar priedą arba papildomą paramą prie pensijos vienišiems ir neįgaliems 

pensininkams uţtikrinti socialinės paramos priemonėmis. Plane taip pat numatyta 2017 metais 

socialines išmokas susieti su minimaliu vartojimo krepšeliu, taip uţtikrinant , kad visų socialinių 

išmokų dydţiai patenkintų bent minimalius poreikius ir uţtikrintų šių išmokų gavėjams orų 

pragyvenimą. 

                                        Atkreipiame dėmesį, kad iki 2018 m. pabaigos Vyriausybė numatė atlikti antrosios 

pakopos pensijų fondų  finansavimo šaltinio pakeitimo iš valstybinio socialinio draudimo fondo 

biudţeto  į valstybės biudţetą tikslingumo įvertinimą ir įgyvendinimą Jeigu įvertinimo rezultatai 

teigiami) bei antrosios ir trečiosios pakopų sistemos tobulinimą ir profesinių pensijų kaupimo 

skatinimą. Tobulinant esamą pensijų kaupimo sistemą vienas iš prioritetų yra dalyvių apsaugos 

didinimas bei naudos iš dalyvavimo pensijų kaupimo fonduose uţtikrinimas. 

                                        Taip pat norime priminti, kad valstybinio socialinio draudimo staţą (toliau – staţas)  

sudaro laikas, kai mokamos socialinio draudimo įmokos, ir laikas, kai asmenys gauna socialinio 

draudimo išmokas., tad ligos laikotarpiai, per kurias asmuo gauna ligos išmokas yra įtraukiami į 

staţą skiriant ir apskaičiuojant pensijas. 

                                        Paţymime, kad siekaint palengvinti piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, 

būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompenascijų) gavimą, supaprastinta Prašymo –

paraiškos piniginei socialinei paramai gauti forma, kuri artimiausiu metu bus perkelta į elektroninę 

erdvę. Taigi prašymas dėl minėtos paramos skyrimo galės būti pateikiamas ir elektroniniu būdu per 

Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) HTTP://WWW.SPIS.LT/. Kartu kiriama 

skaičiuoklė, kuris pagalba asmuo galės preliminariai paskaičiuoti, ar ši parama jam priklauso.  

                                        Socialinio darbuotojo darbo patirtis – sustiprinti ţmogaus prisitaikymo prie aplinkos  

                   sugebėjimus, atstatyti ryšius su bendruomene, padedant jam integruotis į visuomenę ir skatinant 

pilnavertiškesnį ţmogaus socialinį funcionavimą. Todėl, esant sunkumams, vyresnio amţiaus 

asmenys gali kreiptis pagalbos į socialinius darbuotojus (taip pat ir telefonu paskambinę į 

savivaldybės Socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal gyvenamą vietą), pvz. Nustatyti 

socialinių paslaugų ar kitokios pagalbos poreikį, uţpildyti prašymą piniginei socialinei paramai 

gauti ar kt. 

                                       Dar kartą dėkojame uţ Jūsų pateiktas įţvalgas, siūlymus ir aktyvų domėjimąsi 

pensininkams ir visai visuomenei aktualiomis problemomis. Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija  išnagrinėjusi ir įvertinusi įvairių institucijų gyventojų teikiamus siūlymus ir pastabas, 

stengiasi pagal galimybes į jas atsiţvelgti tobulindama esamus ir rengdama naujus teisės aktus. 

Tikimės, kad Jūsų padedami ir toliau sėkmingai kursime tvarią ir patikimą socialinės apsaugos 

sistemą Lietuvoje.  

http://www.spis.lt/
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                                       Maloniai kviečiame mums ne tik rašyti, bet, esant galimybei bei poreikiui, atvykti 

aptarti aktualius klausimus į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. 

                   Pagarbiai viceministrė EGLĖ  RADIŠAUSKIENĖ 

                                                   

Trumpa informacija 

2017-08-22  įvyko LPS išplėstinis  Tarybos posėdis, kurio dienotvarkėje buvo 

ypatingai svarbūs klausimai (žiūr. lieps.eu.) Dalyviai buvo supažindinti su gautais 

atsakymais iš visų Lietuvos ministerijų. Bendradarbiauti su mumis sutiko dauguma, 

atsakymų negavome iš Kultūros ministerijos.  Išsamiau apie viską rugsėjo mėnesio 

laikraštėlyje. 

     

                                                Bendras posėdžio vaizdas 

                                                   

MŪSŲ GYVENIMAS                                                                  

 KELIONĖ Į NERINGĄ 

     Gal ir keistai skamba, bet vieną dieną sužinojau, kad esu įtraukta į Neringos  

savivaldybės administracijos  darnaus judumo plano komitetą, į kurio posėdį buvau 

pakviesta. Dienotvarkėje: 1. projekto „Neringos savivaldybės darnaus judumo plano 

parengimas“ – pristatymas. 2. Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio 

plano esamo būklės įvertinimo pristatymas (UAB Sweco Lietuva).. Malonu buvo 

klausytis šių pranešimų, nes jie buvo paruošti puikiai iš jų dvelkė nuoširdus 

rūpinimasis Neringa, jos galimybėmis ateičiai. Gerb. Evaldas Micius taip detaliai viską 

išnagrinėjo, taip kruopsčiai mums pristatė, kad liko tik žavėtis tuo specialistu, kuris 

negailėjo laiko ištyrinėti visus Neringos kampelius ir įvertinti esamą situaciją, kartu 

su pasiūlymais, kaip pataisyti susidariusią padėtį,  kur to prireikė, kad būtų rastas 

geriausias variantas. Dar neteko girdėti panašaus nuoširdumo kalbant apie Neringos  
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                                     Dalis  konferencijos  dalyvių                                                                                                                                                           

galimybes ir įvairių pasiūlymų, kaip pagerinti situaciją. Labai įdomu, kad autorius 

naudojosi gyventojų apklausa – popierinėmis  anketomis, kurias buvo galima rasti 

visur viešojoje erdvėje, taip pat ir elektroninėje erdvėje.                                                            

Pranešėjas pastebėjo, kad dar daug darbo teks įdėti neįgaliųjų judumui sudaryti 

tinkamas salygas.                                                                                                                                                

Neringoje demografinė situacija gera, vaikų daugiau negu senjorų ir tai džiugina, 

nors vairuotojo Aurimo žodžiais (šaunuolis – vežė mus iš Klaipėdos) – Neringoje 

jaunimui sunku įsikurti: butai brangesni negu Klaipėdoje, darbo vietų ribotas 

skaičius, gerai kad Neringos meras  Darius Jasaitis labai supratingas ir dėmesingas 

žmonėms.                                                                                                             

Automobilizacijos lygis dvigubai didesnis negu Lietuvos vidurkis: 1000 – 900 

automobilių. Neringos gyventojai negali išsiversti be automobilio, nes atstumai 

nemaži ir tai yra viena iš blogybių (gamtos tarša). Transporto sriautas apie 2000 

automobilių per parą sezono metu. Sunku išvardyti visas problemas, tačiau į jas 

atsiželgiama ir stengiamasi jas šalinti.                                                                                                                          

Galvojant apie Neringos ateitį galima ir pasvajoti, kad po kokių 50 – 60 metų 

Neringoje pagrindinis transportas bus elektrinis traukinukas, kuris veš ne tik žmones, 

bet ir jų bagažą. Tada netoli perkėlos reikės didelių automobilių statymo aikštelių, 

nes į Neringa įvažiavimo automibiliais nebebus. Žinoma, toks požiūris į Neringą ypač 

teigiamas, nes šiais laikais sutvarkyti visą info struktūrą, kad būfų tokia galimybė 

nėra labai sudėtinga, jeigu projektus kurs tokie žmonės, kaip dabar susipažinome su 

tikrai labai puikiu nauju požiūriu šiandieną, dabar. Tikrai, lieka tik palinkėti Neringai 

kuo daugiau tokių nuoširdžių projektuotojų ir kuo geresnių rezultatų šalinant visus 

judumo trukdžius.                                                                                                                                  

Projektas priimtas vienbalsiai, kuo kokybiškesnio įgyvendinimo linki Lietuvos 

pensininkų susivienijimo kolektyvo vardu Aldona Marija Gedvilienė organizacijos 

prezidentė. 
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 KLAIPĖDOS DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ BENDRIJOS (pirmininkė Virginija Jurgelevičienė)  

ir KLAIPĖDOS JUNGTINIO DEMOKRATINIO JUDĖJIMO (pirmininkas Virginijus 

Partaukas)  SKUNDAS Klaipėdos m. savivaldybės tarybos ETIKOS komisijai dėl 

Klaipėdos m. tarybos nario Vytauto Čepo galimai padaryto nusižengimo politiko 

elgesio reikalavimams (sutrumpintas). 

Klaipėdos m. tarybos posėdyje 2017-06-29 svarstant pirmą darbotvarkės klausimą 

Vytautas Čepas pasakė: ...kiek aš dalyvauju svarstymuose, tikiuosi aš visuose 

dalyvauju, kai būna pristatymai. Aš matau, kad ateina Aldona Marija su savo 

pensininkais ir grupelė visuomenės veikėjų kur piketuoja. Kitos visuomenės  aš 

nematau arba jų ateina vienas kitas, nors ir internete būna skelbiama ir spauda  

skelbia. Žmonės kažkodėl neina, Pats klausiu, kodėl jie neina? Sako, mes nežinome. 

O kalti yra žinote kas? Aš galiu pasakyti. Aš nežinau, kas ten už nugaros sėdi, tokie 

veikėjai, kurie nieko kito nedaro, darmojedai, lietuviškai sakant. Nuo ryto iki 

vakaro piketuoja ir niekas su tokiais veikėjais nenori susidėti.  Normalus žmogus 

sakys, kad mane irgi durniumi laikys...“ vėšai kalbėdamas politikas mus ir mūsų 

kolegas vadina „darmojedais“. Darmoed – rusų šnek. kalboje yra dykaduonis, 

veltėdis, tranas, parazitas, duonėdys, pilvapenys (rusų – lietuvių kalbų žodynas I 

tomas, Vilnius „Mokslas“ 1982, 438 psl.). Dėl piketavimo netirsiogiai prilygina 

psichiniams ligoniams, t.y. durniams. Tokiu pasisakymu politikas pažeidžia Valstybės 

politikų  elgesio kodekso (toliau – ir  Kodeksas) 4 str. 1 punktą, nes išreiškia 

nepagarbą žmogui ir valstybei, nesilaiko žmogaus teisių ir laisvių, jų neužtikrina, 

nesivadovauja Lietuvos Respublikos Konstitucija.                                                                                                                                       

V.Čepas savo patyčiomis siekia, kad nesinaudotume teisėmis, kurios yra mums, kaip 

ir kitiems piliečiams, suteiktos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 2 , 3, 4, 5,33 str. 

Emociškai žlugdančiu savo pasisakymu V.Čepas akivaizdžiai siekia, kad mes 

nesinaudotume ir Lietuvos Respublikos Savivaldos įstatymo 4 str. 9 punktu, kuriame 

akcentuojama, jog savivaldybių gyventojų teisė yra tiesiogiai dalyvauti  tvarkant 

viešuosius savivaldybės reikalus.: „Savivaldybės  institucijos sudaro salygas 

savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų 

projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjimą, 

skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas,  diegia savivaldos principus švietimo, 

kultūros ir kitose įstaigose, remia asociacijų iniciatyvas, susijusių su viešųjų 

savivaldybės reikalų tvarkymu.                                                                     V.ČEPAS VIEŠU 

PASISAKYMU NUSIŽENGĖ Kodekso 4 str. 2 p., nes žemina vieną gyventojų grupę, t.y. 

tuos piliečius, kurie naudojasi legalia, teisės aktais suteikta, viešo poveikio priemone 

– piketais.                                                                                                                                          

Komisijos prašome: išnagrinėti mūsų skundą ir reikalavimą: 
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1. Vadovaujantis Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos Etikos komisijos veiklos 

nuostatų 31 str. 2 p. priimti sprendimą, kad politikas pažeidė Kodeksą. 

2. Vadovaujantis Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos Etikos komisijos veiklos 

nuostatų 31str. 4 p. rekomenduoti viešai atsiprašyti skundo iniciatorių ir 

mūsų kolegų ir kitų pilietiškai aktyvių piliečių už viešą įžeidinėjimą, 

tyčiojimąsi, garbės ir orumo žeminimą. Pridedami 9 dokumentai. 

                                                      

DISKUSIJA V.ČEPAS – A.M.G. 

Tik sužinojusi apie būsimą savivaldybės etikos komisijos posėdį, parašiau V.Čepui ir 

Aldonai Staponkienei ( KSEK pirmininkė) ATVIRĄ laišką:                                                                                                                                    

ATVIRAS LAIŠKAS VYTAUTUI ČEPUI IR ALDONAI STAPONKIENEI)                                                                        

LAIŠKAS PRIEŠ SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS POSĖDĮ                                                                                               

Sveiki, teko girdėti, kad visuomeninių organizacijų narius negražiai vadinate, nes nežinote ir, 

matyt, nesidomite ką jie veikia ištikrųjų. Aš visiems siunčiu mūsų internetinį laikraštėlį, kuriame 

atsispindi visa mūsų veikla. Mes esame Lietuvos pensininkų susivienijimas – tai visos Lietuvos 

visuomeninė organizacija, kuri yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su daugeliu valdžios 

institucijų – pirmoje eilėje su visomis Lietuvos ministerijomis (pasiuntėme kreipimasi ir gavome 

teigiamus atsakymus). Dviejų metų atsakaitiniame priėmėme mūsų 2017-2020 veiklos programą 

(prikabinu) ir tikimės, kad padėsite mums ją įgyvendinti. Turime prašymą mūsų neįžeidinėti, 

nevadinti negražiais vardais, pirmiausia pažiūrėkite į save: ar daug darbų nuveikėte Klaipėdos 

visuomenei nemokamai (kaip mes), kiek gaunate papildomų lėšų kanceliarinėms prekėms (kurias 

mes perkame iš savo pensijos)? Palyginkite mūsų veiklą savo Tėvynei ir Jūs savo: ar ne laikas eiti 

anūkus daboti, o nekalbėti to, ko neišmanote (apie visuomeninį darbą), noriu priminti, kad 

nebebus taip kaip buvo tarybiniais metais, kad nepatiko žmogus ir jis izoliuojamas psichiatrinėje, 

deja, dabar kiti laikai – todėl visuomeninikai ir dirba savo Tėvynės žmonėms, nes yra daug 

neturinčių sažinės ir galvojančių tik apie save. Tikimės supratingumo ir priėmimo šios epochos 

požiūrį į teisingą ir dorą gyvenimą ir koks jis turi būti. pagarbiai 

                                       ************************* 

   

                           KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS  ETIKOS KOMISIJOS POSĖDYJE 

Vytautas Cepas        
 

  
 

skirta man 
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 Gerb. Aldona Marija, dėkui už išsakytas mintis ir Jūsų veiklą įtraukiant į ją pensijinio amžiaus 
žmones. Niekada nebuvau ir nesu nusistatęs prieš visuomenininkus, manau, kad tai 
vienas  pagrindinių garantų užtikrinančių demokratiją. Visą savo politinį gyvenimą siekiau, kad 
visuomeniniai judėjimai apimtų kiek įmanoma platesnius gyventojų sluoksnius, kad vyktų 
civilizuotas dialogas, kad vyrautų pagarba, būtų įsiklausoma į profesionalų nuomonę. Deja, 
ne visada viskas vyko sklandžiai . Tad ar yra keista, kad mūsų nuomonės ne visada sutampa, o 
kartais labai skiriasi.  Juk tai taip normalu! Jūs tikriausiai pykstate, kad aš kritiškai vertinau Jūsų ir 
dar kelių asmenų dalyvavimą svarstant Kultūros fabrike Danės skvero rekonstrukcijos idėją. Man 
susidarė įspūdis, kad ir Jūs pati supratote be reikalo užsipuolę urbanistų ir architektų komandą 
pristačiusią idėją. Daugiau jokių priekaištų Jums ir Jūsų organizacijai neturiu, atvirkščiai, aukštai 
vertinu  veiklą.  
        Lieka tik apgailestauti, kad neretai suinteresuoti žmones tendencingai interpretuoja tiek 
mano, tiek Jūsų mintis ir pasisakymus. Užteko paminėti, kad į įvairių projektų pristatymus ateina 
tik Jūsų vadovaujami pensininkai (apgailestaujant, kad tokiais svarbiais miesto reikalais nesidomi 
dauguma miestiečių),  ir asmenys lakstantys po miestą su piketais, kaip iš karto buvo pareikšta, 
kad, esą, iš Jūsų tyčiojamasi! Aukštai vertindamas Jūsų organizacijos veiklą aš kategoriškai 
nepritariu etatinių piketuotojų veiksmams, kada vietoje to, kad ieškoti dialogo sėjama nesantaika, 
nepasitikėjimas, o nieko dėti žmonės įvardijami kaip vagys, sukčiai netgi mafijozai... Tai tikrai ne 
visuomeninė veikla, kaip psichologas galėčiau įvardinti tiksliau, bet to, dėl suprantamų 
priežasčių,nedarysiu. 
        Man šiek tiek keista, kad anūkų auklėjimas dažnai traktuojamas kaip negarbinga, gal net 
gėdinga veikla. Pats aktyviai užsiimu savo penkių anūkų auklėjimu ir tikrai nepykstu jei kas nors 
pasiūlo man eiti jų paauklėti. Einu ir auklėju: gaminu valgį, žaidžiu, vedu maudytis ,mokau visokios 
išminties etc. Galiu pasakyti, kad tai labai šaunus , bet ir labai sunkus užsiėmimas. 
        Nevardinsiu čia savo darbų nuveiktų "už dyką". Patikėkite sąrašas būtų ilgas. Savireklama 
niekada neužsiėmiau ir nemoku to daryti, bet jei Jus tai domina galiu informuoti asmeniškai. 
      Tai tiek. Dar kartą dėkoju už kritiką ir galiu užtikrinti, kad dėl to nė kiek nepykstu. 
                                       Pagarbiai 
                                                Vytautas Čepas 

                                   ****************************** 
 
A.M.G. Sveiki, ačiu už atsakymą, tačiau vistiek įžeidinėjate mūsų žmones, kurie iš visos 

širdied dirba kritikuodami - pateikdami plakatuose koncentruotas mintis - mūsų gyvenimo 

idų kritiką, kuri visada yra labai teisinga, jeigu atidžiau paskaitytumėte plakatų žodžius ir 

nebūtųmėte iš anksto neigiamai nusistatę - tai rastumėte ir savo minčių, bet aš Jus 

suprantu, nes sunku susitaikyti su naujovišku požiūriu į gyvenimą, kai Lietuvoje šiandien 

pagrindinis Lietuvos šeimininkas yra Lietuvos VISUOMENĖ, kaip tik dabartinė mūsų 

išrinkta valdžia - "valstiečiai" tai pripažįsta ir visa valdžia, maloniai priimanti kiekvieno 

žmogaus nuomonę, kas įkvepia kūrybiniam darbui. Jūs puikiai žinote (nors abejojiu dėl 

Jūsų reakcijos į visuomeninį judėjimą), kurio nebuvo okupacijos laikais, o Jūsų mastymas 

rodo, kad dar norite, kad viskas būtų kaip praeityje ir tas Jums labai trukdo (jaučiu tai  

intuityviai). Atleiskite, kad rašau atvirai iš širdies ir tikiuosi, kad viską gerai pergalvosite ir 

padarysite tinkamas išvadas, o dėl protesto projektų pristatyme – mes protestavome todėl, 

kad projektas buvo pristatomas ir parinktas vienašališkai, nepateikus kitų projektų, kurių 

buvo ne vienas, pagarbiai Aldona Marija Gedvilienė 2017-08-18 

Pastaba: p.Aldona Staponkienė į laišką neatsakė iki šiol... 

                                          ************************************* 

2017-02-02 10:36, Eksponente rašė: 
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Nemokšoms  

 VALDYMAS – terminas iš autokratinės (ir socialistinės) visuomenės, kur VALDO viršininkai. 
Demokratinėje šalyje niekas nieko nevaldo – žmonės patys VALDOSI savo išrinktų organų (Seimas, 
Prezidentas, Taryba ir kt.) pagalba.  
Demokratinėje santvarkoje žodį „valdymas“ keičiame į „SAVIVALDĄ“ visur.  
Jeigu vaiką valdai, tai jį muši ir užmuši.  
Žinai, kad vaikas pats „valdosi“, tad jį gerbi ir puoselėji jo SAVIVALDĄ.  
XXI amžiuje reikia pagaliau pereiti nuo VALDYMO prie SAVIVALDOS  kultūros ir savivokos.  
Tada gal Lietuva dar ir išliks  

  

                                                   

 NUOMONĖS                                                                                                                                           

Saulius Pocius 

                          Sąžinės celiulitas 

    Iš šalies žmonės lyg per tvaną bėga ne tiek dėl menkų pajamų, 

kiek dėl neteisybės ir valdžios solidarumo su savo tauta stokos. Štai 

ir dabar pensininkės D.Maliukevičienė, J.Gasiūnienė atsiuntė 

redakcijai širdį veriantį laišką, kurį ignoruoti galėtų tik emocijų neturintys 

nomenklatūros pirmuonys...Sveiku protu nesuvokiama, kaip teks išgyventi  

gaunantiems 200 eurų su trupučiu pensiją? „Valstiečiams „ nepatogu buvo 

netesėti pažado, todėl šiemet pensijas šiek tiek pakėlė. Deja, tas priedas jau 

spėjo paskęsti nuolat augančių kainų vandenyne. Toliau kelti pensijas valdžia 

nesirengia. Labiausiai rūpinamasi pabėgeliais, kurie gauna 304 eurus butpinigių 

ir dar pašalpą. Mes ne prieš pabėhelių aprūpinimą. Tik apmaudu, kad tam 

reikalui pinigų surandama, o saviems žmonėms pensijas pakelti lėšų nėra. „Tai 

nesažininga ir žiauru“ , - rašo skaitytojos.                                                                                                                                                                        

Iš tiesų Lietuvoje pastebėsi kokių tik nori iniciatyvų , kurioms pinigų upės teka 

be atvangos: statoma šimtai butų veisliniams pašalpininkams, steigiamos 

įtartinos paskirties valstybiniųstatoma šimtai butų veisliniams pašalpininkams, 

steigiamos įtartinos paskirties valstybinių įmonių antrinės bendrovės, jų 

veikėjams mokamos algos po 9 tūkst. Eurų , planuojamos stadionų , rūmų 

statybos išlaikoma dešimtys tūkstančių verslininkų, rengiami šimtai beprasmių 

galimybių studijų, Vilniuje net metro užsimota išrausti. Viskas dėl šviesesnio 

rytojaus ir didingos šalies perspektyvos.  Kaip Šiaurės Korėjoje. Tačiau kur 

visame tame strategijų liūne yra banalus rūpinimasis paprastu žmogumi?Realų 

valdžios pdžiūrį  į jį ir išreiškia tie „200 eurų su trupučiu“  numesti visą 

gyvenimą dirbusiam piliečiui. Žiūri į tą politnomenklatūrinę pederastiją ir negali 

atsistebėti, kaip jie iki šiol nenusibaigė iš gėdos?  Turėtų tiesiai į pragarą 

prasmegti su visomis savo kanceliarinėmis išlaidomis, auksiniais šaukštais ir 

celiulitu virtusią sąžinę. (gautas autoriaus sutikimas).  
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MEDICINA ŠIANDIENĄ KLAIPĖDOJE (tikras atsitikimas) 

„Netikėtai susirgau (redakcijai pavardė žinoma) – abiejų ausų uždegimas – nubėgau 

pas šeimos gydytoją, talonas tik 30/08, ką daryti? Matyt Dievas išgirdo mano 

skausmą, kad iš šeimos gydytojo kabineto išėjo sesutė, pasiguodžiau, nereikėjo 

laukti 30/08, parašė siuntimą pas LOR.  Nubėgu į Konsultacinės poliklinikos 

registratūrą, parodau šeimos gydytojo siuntimą, registratorė sako: „nueikite į LOR 

kabinetą ir paklauskite gydytojos, ar priims?“ Nueinu, parodau šeimos gydytojo 

siuntimą, ant kurio ypatingas žodelis „cito!“, klausiu gydytojos ar priims, o gydytoja 

sako: „ar mokamai ar nemokamai, o šiandien niekaip negaliu priimti, registruokites“, 

užsiregistruoju – talonas 24/08, kur eiti, ką daryti? Namuose randu šiokių tokių 

lašiukų, kenčiu ir laukiu 24/08. Išvadą padarykite patys...“ (pasakojimą užrašė 

A.M.G.). 

                                                    

                      ARVYDAS DAMIJONAITIS 

Trėmimai,"Sibiriečių dienos" - genocido,masinių 

žudymų priedanga. 
    

 Dėmesio! Rugsėjo mėn.,16-18,Lenkijoje numatytas renginys "Sibiriečių dienos". Šis 

renginys gali tapti primityviais pamąstymais apie "deportaciją". PAVYZDŢIUI,1941birţelio 14 

dieną, okupantai, „kremliniai raudonieji naciai", uţkalė specialiuose mirties traukinio vagonuose, 

pagal oficialius „duomenis“, 17,6 tūkstančio lietuvių (dauguma jų - lietuvių inteligentai). Sušalusius 

į ledą traukinio lavonus iškrovė prie Laptevų jūros, galvų skaldytojai sukneţino galvas, kad 

"litovcai" neatgytų.Šie masiniai ţudymai vadinami "DEPORTACIJA" ?! 

"Sibiriečiai"sukneţintomis galvomis..                                                                         AGRESORIŲ 

BŪTINA STABDYTI IR TEISTI. Blogio ir melo imperija Rusija turi būti teisiama uţ senaties 

termino neturinčius nusikaltimus ţmoniškumui, masinius ţudymus. Tik tuomet kremliniai zombiai 

pradės realiai vertinti juos supantį pasaulį. Šiuo metu ši istorijos klastotėmis, imperine - nacistine 

propaganda pridengta, totalitarinė imperija, toliau nebaudţiama vykdo savo nusikaltimus. 

Nebaudţiami nusikaltimai skatina naujus nusikaltimus. Nusikaltimams vykdyti nusikalstamą 

valiutą 

  Kremlius gauna uţ naftą ir dujas. Agresijos stabdymui pakaktų keleriopai sumaţinti naftos ir dujų 

pirkimus Rusijoje. Būtinas Europos, pasaulio solidarumas. Kremlinė grupuotė, NKVD-KGB 

nusikaltimų organizatorė, vien uţ karo nusikaltimą HOLODOMOR, kai 1932 - 1933 buvo nuţudyta 

11 milijonų ukrainiečių, turi būti nušluota nuo ţemės paviršiaus ir teisiama. Nematydami realaus 

pasipriešinimo agresyviai Kremliaus ekspansijos politikai ,nusikaltimams, genocidą patyrusių tautų 

piliečiai emigruoja, bėga toliau nuo branduolinį šantaţą vykdančios, diktatoriaus valdomos, 

totalitarinės Rusijos. Kodėl genocidą patyrusių tautų nepriklausomos(?) valstybės iki šiol SAVO 

VIDAUS TEISMUOSE neįvardina neturinčių senaties, siaubingų Kremliaus represinių struktūrų 

organizuotų ir vykdytų nusikaltimų,? Trėmimai – genocido,masinių ţudymų priedanga. 
 

  
 

                                                    

SVEIKINAME gimusius RUGPIŪTĮ 
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Jei gimei rugpjūtį, imk sėkmės truputį –  

Tau kitokios ţvaigţdės svajones pašauks; 

Iš arčiau jos ţiūri ir likimą buria 

Sidabrinėm saulėm iš gelmių dangaus. (J.Zvonkuvienė) 

 

 Būkite laimingi, būdami pilietiški,               

kuo daugiau atiduodi – tuo daugiau sugrįžta! 

Valerija Jokubaitienę, Marių Šileiką, 

 Irena Gnezdeiko, Mariją Danutę Keliotienę  

                                                                                                                                                                                      

                   SVEIKATA 

ABORTAS – TAI ŽMOGŽUDYSTĖ, NEŽUDYK! 
Motina, nužudžiusi savo negimusį kūdykį, niekuomet negalės jo ištrinti iš 

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

kūdykį, sunaikina savyje motinystės prigimtį, nebegali daug ko suvokti ir net gimdyti 

sveikų vaikų. Abortai – tai civilizacijos siaubas, vedantis į jos išsigimimą ir išnykimą ( 

kaip Lietuvoje). Svarbiausia, kad daugelis šalių įteisino šią saves naikinimo programą, 

kurią visokeriopai palaiko tamsiojo pasaulio jėgos per savo agentus valdžioje. Tik 

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

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

valdžios atstovai, aiškina, kad pačiam apsispręsti ir planuoti šeimą –“žmogaus laisvė ir teisė”. 

Tačiau jie nesuvokia, kad toks “planavimas” , žudant vaikus, yra šeimos ir jos būsimų 

palikuonių naikinimas. XX amžius, davęs pasauliui begale mokslo ir technikos stebuklų – 

gyvybės saugojimui, deja, nera palankus. Būtina suvokti, kad ši problema ateityje bus dar 

aktualesnė ir dar sunkiau sprendžiama. Reikia neatidėliojant spręsti materialistinio ir 

teologijos mokslų bendro vystymo problemą, kad neužkluptų tas laikotarpis, kai 

sveikų žmonių bus daug mažiau negu neįgaliųjų, ir jie nesugebės pastarųjų nei 

išmaitinti, nei suvaldyti. O tai gali sukelti dar stipresnę degradaciją, kuri gali peraugti į 

žmonijos sunaikinimą. Deja, pasaulio galingieji šiai strateginei žmonių populiacijos 

raidos problemai vis neranda laiko.                                                                                                                       

KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI ŽINOTI, kad KUO DAUGIAU MOTERYS DARYS ABORTŲ, TUO 

MAŽIAU TURĖS GALIMYBIŲ GIMDYTI SVEIKUS VAIKUS!!! (pagal Jono Markūno knygą 

“ŽMOGAUS GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ PRIEŽASTYS IR 

GALIMYBĖS JŲ IŠVENGTI”VI laida, Vilnius 2006)                                                                                                              

                                                      

GYVENIMO FILOSOFIJA 
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     15 GYVENIMO TIESŲ PAGAL VANGĄ:   
 
1. Prieš įsakinėdamas kitiems, išmok paklusti pats.                                                                  
2. Jei nori tapti turtingas, reikia ne didinti savo turtus, o tiesiog 
sumažinti godumą.                                                                                                                                 
3. Niekada nesitikėk, kad pinigai tau atneš laimę.                                                                         

4. Prieš kur nors įeidamas, pagalvok, kaip iš ten išeiti.                                                     
5. Nepaversk savo kūno karstu savo sielai.                                                                                
6. Gavęs gera – prisimink, padaręs gera – užmiršk.                                                                   
7. Nereikia laukti atsiprašymo, kad atleistum.                                                                             
8. Išmok priimti skausmą ir nusivylimą kaip gyvenimo pamoką.                                                                    
9. Prašyk Dievo ne daiktų ir pinigų, o išminties ir sveikatos.                                                                            
10. Nepavydėk. Kai išmoksi džiaugtis kitų sėkme, ji aplankys ir tave.                                    
11. Senatvė yra neišvengiama. Branda – laisvai pasirenkama.                                           
12. Dalykis. Turėdamas daugiau už kitą, laimingesniu netapsi.                                                 
13. Matuok žmones pagal jų širdies dydį, o ne pagal piniginės storį.                                   
14. Savo žinias ir iškalbą panaudok žmonėms stebinti, o ne skaudinti.                        
15. Nemylinti širdis užmirštama žymiai greičiau už tą, kuri myli. 

                                                    

Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja 
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.                                                                                                          
Norintieji reklamuotis gali siųsti savo logo. 

                                                                        
  MŪSŲ   DRAUGAI 
 

 
 Bernardinai.lt                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                     
 

 


