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Sveikiname naujai užgimusį internetinį laikraštį „Atvira Klaipėda“ linkime redaktoriui ir 

visam kolektyvui nepamesti savo idealų, tikimės malonaus bendradarbiavimo! 

                                                     

 

Šiame laikraštėlyje skaitykite: 

1. Kreipimasis į visus Lietuvos gyventojus. 

2. Kreipimasis į visas Lietuvos organizacijas.       

3. Gintaras Songaila „Talka kalbai ir tautai...“ 

4. Rūta Zabielienė „Adomėno komentaras“ 

5. Naglis Puteikis „Būtina keisti social...“ 

6. Jautrumo pamoka – GretaKupčinskienė 

7. PASIŪLYMAI IR NUOMONĖS                                            

8. VU TSPMI AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJA – 

 Prof. V.Radžvilo klausimas – politinis. 

9. Edvardas Šalkausko „DB“ komentaras. 

10. Antanas Andziulis „Siūlome apsvarstyti...“                 Žibutė – Etikos Univ.  simbolis 

11. Komentarai... 

12. Nuomonės ir pasiūlymai – tęsinys... 

13. L.R.P. „Prieš priverstinę imigraciją...“ 

14. SVEIKATA 

15. Gyvenimo filosofija 

16. Redaktoriasus žodis 

17. Mūsų draugai (papildykite) 

                                                     

                          LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau LPS) 

       KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS                   Brangieji 

Lietuvos žmones, mūsų organizacija įkūrė ETIKOS UNIVERSITETĄ    (2017-06-01) 

tam, kad prie jo veiklos prisijungtų visi Lietuvos gyventojai, radijas ir visos 

televizijos programos.  

Tikslas: pirmoje vietoje – dvasinis tobulėjimas! Dorovingumo ir sąžiningumo, žodžio laikymosi 

atstatymas buityje ir visose gyvenime srityse:  

1. pamirškime abejingumą, kuris žudo Lietuvą! 

2. pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia – vienybė! 

3. išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko 

nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai 

galvosim vienu metu  visi kartu.). VISI PRIVALOME GELBĖTI LIETUVĄ! 

Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius: 

Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, 

dori, sąžiningi gerbtų ir mylėtų vienas kitą!   Tokiu būdu nuo tos akimirkos mes visi 

tampame  ETIKOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJAIS IR KLAUSYTOJAIS.                                                                                       
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ETIKOS UNIVERSITETO užsiėmimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą antradienį 

16:00 val. Bendruomenės namuose – Debreceno 48.t.y. 2017/2018 

M.M.UŽSIĖMIMAI VYKS: 2017-2018 m.m.kiekvieno mėn. pirmą antradienį 

Bendruomenės namuose Klaipėdoje. Kontaktai: el.p. amgedv@gmail.com; lps.eu, 

telef. 866673965                                                                                                 

                                

 Tai  mano sodo žibutė, tapusi Etikos Universiteto simboliu!  (nuotrauka A.M.Gedvilienės)                     

                                                     

 

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (LPS)  

                               KREIPIMASIS 

 Į VISŲ NVO IR VISUOMENINIŲ, BENDRUOMENIŲ, JAUNIMO IR STUDENTŲ  

  ORGANIZACIJŲ VADOVUS VISOJE LIETUVOS TERITORIJOJE IR UŽSIENYJE                         

             Gerbiamieji, dabar Lietuvoje nuolat kuriamos vis naujos organizacijos, visos 

jos skelbia, kad nori SUVIENYTI Lietuvą, kad nuveiks didelius darbus Lietuvos 

labui, bet iš tiesų kiekviena naujai atsiradusi organizacija vis labiau smulkina 

Lietuvos visuomenę. Gi smulkūs dariniai turi menką galią.  

Tai ką dabar daryti, kaip rasti teisingą išeitį? Žinoma, kad aš ar Jūs negalime vieni 

priimti globalių sprendimų, todėl gyvenimas diktuoja vieną išeitį: sukviesti visų 

NVO ir visų visuomeninių organizacijų, bendruomenių, jaunimo ir studentų 

organizacijų vadovus ar po 2-3 atstovus iš kiekvienos organizacijos į Lietuvos 

visuotiną visuomeninį forumą, kuris sudarytų bendrą NEPOLITINĘ VISUOMENINĘ 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBĄ, kuri visos Lietuvos visuomenės vardu (Tarybos 

narių APKLAUSOS BŪDU) galėtų siūlyti sprendimus visais Lietuvai svarbiais 

klausimais. Norisi išgirsti visų nuomonę - ar pritariate šitam kreipimuisi, 

pritariantieji registruokitės į forumą (žemiau nurodytu el.paštu), o apie vietą ir 

laiką registruotoms organizacijų ir bendruomenių atstovams bus pranešta. 

Informuokime visus apie būsimą mūsų renginį, kad neliktų nei vienos 

organizacijos ar bendruomenės nežinančios apie organizuojamą forumą.  

Kviečiami visi, kuriems rūpi Lietuvos ateitis! 

p.s. 2017-09-22  „TALKOS“ konferencijoje kalbėdama iš tribūnos paklausiau 

konferencijos dalyvių, ar būtų reikalinga tokia visuomeninė VISŲ LIETUVOS 

mailto:amgedv@gmail.com
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VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA, žmonės pritarė plojimais ir spaudė man 

ranką.                                                                                                                                               

Tepadeda mums Dievas! 

LPS Tarybos vardu                                                                                                                                      
Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,                                                                                                     
Kontaktai:  el.p.  amgedv@gmail.com  tel. 8 666 73965 

                                                     

                                                                         

Pranešimas žiniasklaidai     

 GINTARAS SONGAILA         

 2017-09-27 

TALKA kalbai ir tautai partijų reikalauja išgirsti piliečius ir gerbti 

Konstituciją 

Baltų vienybės dieną įsisteigęs visuomeninis judėjimas „TALKA kalbai ir tautai“ 

išplatino tris rezoliucijas, kuriose reikalauja parlamentines partijas nepalaikyti 

antikonstitucinių asmevardžių rašybos pasuose įstatymų projektų ir  primena apie beveik 70 000 piliečių 

parašais išreikštą paramą  

vadinamajam „latviškam“ įstatymo variantui (kitakalbiams įrašams kitame paso puslapyje). TALKA taip 

pat žada telkti visuomenę kovoje už konstitucinių vertybių, visų pirma valstybinės kalbos apsaugą, ir 

kviečia įsitraukti neabejingus šiems tikslams piliečius į šio judėjimo veiklą.  

„Latvijos pavyzdžiu piliečiai pasiūlė vienintelį įmanomą, Konstitucijos nepažeidžiantį kompromisą, tačiau 

Seimas vis grįžta prie kitų, antikonstitucinių projektų. Seimo nario priesaiką laužantys politikai oficialioje 

rašyboje, o kartu ir valstybinėje kalboje mėgina įteisinti nelietuviškus rašmenis ir nelietuviškos rašybos 

principus. Tai nėra vien „kelių raidelių“ problema. Taip pasireiškia nihilistinis politinio elito požiūris tiek 

į tautą, kuriai pagal Konstituciją priklauso suverenios galios, tiek į Konstitucijos pagrindinius principus, 

kurie negali būti keičiami ar kaip nors apeinami be tautos valios, tiek į visą lietuvių nacionalinę kultūrą. 

Vadinamasis elitas net ir šiuo itin sunkiu tautai laikotarpiu ne tik nesirūpina gyvybiniais jos interesais ir 

ateitimi, bet pats stumia ją į istorinę pražūtį“, – teigiama paskelbtoje deklaracijoje.  

TALKOS paviešintame tekste įvardijamos ir platesnės kalbos ir paveldo politikos problemos.  

„Įsivyravusi neoliberalioji idelogija kalbos politikoje pasireiškia siekiais atsisakyti norminimo ir kalbos 

kultūros ugdymo, o švietimo ir mokslo srityje – atsisakyti lituanistikos ir baltistikos prioritetų, Lietuvos 

istorijos pirmenybės. Tokio paties pobūdžio veiksniai reiškiasi ir aplinkosaugoje, ir kultūros paminklų 

apsaugoje, visur, kur bendrojo gėrio vertybes išstumia egoistiniai interesai“, – vardijama rašte.   

Rašte partijoms TALKA nurodo, kad dabar Lietuva gyvena itin grėsmingus tautos ateičiai laikus, kai bet 

koks teisės aktas, keliantis papildomas rizikas, net jei jos, kai kurių Seimo narių nuomone, būtų esą 

palyginti nedidelės, yra visiškai nepateisinamas. Kiekvienas toks žingsnis tik didina piliečių neviltį ir 

nepasitikėjimą Lietuvos viešosios politikos veikėjais, atskleidžia šių abejingumą ar net priešiškumą 

svarbiausiems tautos ir valstybės rūpesčiams. Tokiame kontekste grupės įtakingų Seimo narių atkaklūs 

bandymai laužyti Lietuvos Respublikos Konstituciją įvardijami išdavikiška veikla. 

Atskirame kreipimęsi į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakciją dėkojama, kad LVŽS prieš 

dvejus metus labai aktyviai prisidėjo prie parašų už TALKĄ rinkimo, o per rinkimus į Seimą aiškiai 

deklaravo paramą šiai iniciatyvai ir konkrečiam asmenvardžių rašybos principui, kuris atitinka 

tarptautinę teisę ir pasiteisino Latvijoje. Tačiau didelį susirūpinimą TALKAI kelia tai, jog dalis LŽVS 

mailto:amgedv@gmail.com
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frakcijos Seime narių ignoruoja įsipareigojimus ir netgi remia aiškiai antikonstitucinius projektus, 

pažeidžiančius valstybinės kalbos statusą.  

„TALKA yra visuomeninė iniciatyva nors ir palaikoma įvairių politinių jėgų. Sėkmingai surinkusi ir 
pateikusi Seimui beveik 70 tūkst. parašų paremtą piliečių iniciatyvą dėl pavardžių rašymo kitomis 
kalbomis paso papildomų įrašų skyriuje, TALKA jautėsi padariusi savo darbą. Tačiau šiandien yra 
akivaizdu, kad to jau nepakanka, nes iššūkiai kalbai ir kitoms tautos vertybėms nesibaigia. Tad prieš du 
metus Vyriausioje rinkimų komisijoje užregistruota pilliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos 
valstybinę kalbą“ įsiteisino kaip oficiali asociacija „Talka kalbai ir tautai“, kuri ir toliau telks visuomenę 
valstybinės lietuvių kalbos gynybai tiek nuo jos statuso menkinimo, tiek ir nuo kitų iššūkių. Matome 
platesnį kontekstą, jog kalbą įmanoma apginti tik suverenioje Lietuvos valstybėje, gerbiančioje savo 
istorinę atmintį, paveldą, galiausiai siekiančioje išsaugoti šalyje savo piliečius. Taigi, TALKA tik plėsis ir 
bendradarbiaus su Seimo nario priesaikos nepažeidžiančiais parlamentarais, jų frakcijomis“, – teigė 
TALKOS pirmininku išrinktas Vilniaus rajono tarybos narys Gintaras Karosas +370 698 36925          

                                                     

DAR KARTĄ DĖL KALBOS...  

Adomėno komentaras 
 

    RŪTA ZABELIENĖ 

 
 
 ---------- Persiųstas pranešimas ---------- 
Nuo: "Nijolė Balčiūnienė" <balciunienenijole@gmail.com> 
Data: 2017 spal. 11 14:45 
Tema: Fwd: Adomėno komentaras 
Kam: "elvyra valiukait4" <elvyra888@gmail.com>, "Jurevičiūtė Aušra dr." <ausrajureviciute@hotmail.com>, "Veilentienė 
Audronė dr." <audrone.veilentiene@ktu.lt>, "Ruta Zabieliene" <ruta.zabieliene@gmail.com>, "Saulius Meilutis" 
<sauliusmeilutis@gmail.com>, "Kazimieras Garsva" <kgarsva@takas.lt> 
Cc (kopija):  
 
labas mielos kovotojos už kalbą, 
Šiandien Švietimo ir mokslo komitete pagaliau iš trečio karto buvo išrinktas Valstybinės kalbos komisijos pirmininkas 
lituanistas , žurnalistas Audrys Antanaitis, tai baisi buvo Adomėno reakcija: plūdo visus, išvadino nacionalistais, 
baisiausiais žodžiais visus Seimo narius ir išėjo iš posėdžio . Pažeidė visus Seimo nario etikos, moralės principus. 
G. Landsbergis (Adomėno tekstas) pareiškė, kad nėra mokslininkų Kalbos komisijoj, kai tuo tarpu su moksliniais 
laipsniais  buvo pasiūlyta daug, o kaip tik Adomėno, Pupinio, Narkevič ir Steponavičiaus balsais jie visi buvo išbraukti, o 
dabar rėkia, kad mažai. Tokia demagogija, politikavimas, kad koktu klausyti. 
Siunčiu TALKOS atsaką Adomėnui, galite platinti nuorodą 

https://www.facebook.com/talkakalba/photos/a.139837243024439.1073741828.139805469694283/5282349275180
00/?type=3&theater 
 
 

Buvusios Kalbos komisijos vadovybės klaida buvo, kad negebėjo tinkamai paaiškinti visuomenei 
apie savo priimtus sprendimus. Iki šiol gyventojai nesupranta kodėl Kalbos komisija leido 
trumpinti gražiai lietuviškai skambančias moteriškas pavardes, kaip galėjo atsirasti „zvonkės“ ir 
„bunkės“? Per 100 tūkstančių Lietuvos piliečių išsakė aiškų reikalavimą, kad LR piliečių vardai ir 
pavardės asmens tapatybės dokumentuose turi būti rašomi tik valstybine kalba, tačiau Kalbos 
komisija leido tris išimtis ir sudarė precendentą pirmajame puslapyje rašyti nelietuviškas raides. 
Kodėl?  To nereikalauja jokie tarptautiniai teisės aktai, o Lietuvos Respublikos Konstitucija 
aiškiai nurodo, kad dokumentuose turi būti rašoma tik lietuvių kalba. Eilinį kartą visuomenei, 
šimtams tūkstančių žmonių nebuvo pateiktas paaiškinimas kodėl Kalbos komisija politikuoja 
neatsižvelgdama nei į lietuvių rašybos tradicijas, nei į tūkstančių žmonių pasipiktinimą. 

Apgailestaujame, kad Švietimo ir mokslo komitete G.Steponavičiaus, M. Adomėno, E. Pupinio, D. 
Šakalienės, J. Narkevič,  R. Popovienės balsais į Kalbos komisiją nepateko profesionaliausi 

mailto:balciunienenijole@gmail.com
mailto:elvyra888@gmail.com
mailto:ausrajureviciute@hotmail.com
mailto:audrone.veilentiene@ktu.lt
mailto:ruta.zabieliene@gmail.com
mailto:sauliusmeilutis@gmail.com
mailto:kgarsva@takas.lt
https://www.facebook.com/talkakalba/photos/a.139837243024439.1073741828.139805469694283/528234927518000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/talkakalba/photos/a.139837243024439.1073741828.139805469694283/528234927518000/?type=3&theater
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kalbininkai:  3 habilituoti daktarai ir 10 mokslo daktarų. Šie Seimo nariai  parodė, kad jiems 
nerūpi lietuvių kalbos komisijos narių kvalifikacija, o rūpi tik politinių užsakymų vykdymas, ką 
puikiai atliko buvusi pirmininkė D. Vaišnienė. 

Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga mano, kad žurnalistinę patirtį turinčio lituanisto A. Antanaičio  

kandidatūra yra tinkama ir tapęs pirmininku, jis sugebės  informuoti žiniasklaidą bei visuomenę 
apie Kalbos komisijos priimtus sprendimus. Kvalifikuotus sprendimus Komisijai padės priimti 
pakomisės, kuriose dirbs patys kvalifikuočiausi lietuvių kalbos specialistai. 

 Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga 

                                                     

                                   NAGLIS PUTEIKIS – Seimo narys 

Būtina keisti socialiai neteisingą sistemą, kai daugumai pensininkų skurstant išrinktieji 
naudojasi privilegijomis, kurių analogų nėra jokioje Europos Sąjungos valstybėje 

Seimo narys Naglis Puteikis įregistravo Seimo rezoliucijos projektą, kurį priėmę 
tautos atstovai pademonstruotų apsisprendimą keisti netoleruotiną padėtį, kai 
šimtai tūkstančių senatvės pensininkų, turinčių būtinąjį stažą, gyvena žemiau 
skurdo rizikos  
ribos ir jų pensijų dydis dažnai neužtikrina net minimalaus būtiniausių gyvybinių 
ir socialinių poreikių patenkinimo, o tuo pat metu iš valstybės biudžeto yra 
mokamos su įmokomis niekaip nesusijusios, kai kuriais atvejais itin didelės 

valstybinės pensijos bei išmokos, kurias gaunantys asmenys neretai gauna ir didesnes senatvės 
pensijas, o kai kada – net po kelias Sodros pensijas. 
Tokia padėtis, kaip pažymima rezoliucijos projekte, didina neteisingumo pojūtį, ardo socialinę 
sanglaudą ir skatina nusivylimą valstybe, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė raginama 
nedelsiant inicijuoti neįmokinių valstybinių pensijų bei išmokų sistemos peržiūrą ir kuo greičiau 
priimti sprendimus, būtinus socialinio teisingumo atkūrimui, kad neįmokines išmokas gautų tik 
asmenys, kuriems objektyviai būtina padėti išgyventi, o Lietuvos Respublikos Seimo valdyba – 
sudaryti darbo grupę iš įgaliotų institucijų ir suinteresuotos visuomenės atstovų parengti tam 
reikalingus Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus. 
Seimo narys Naglis Puteikis pateikė Seimo valdybai prašymą įtraukti šį rezoliucijos projektą į 
Seimo rudens sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkę. 
Faktai apie sistemą, kuri garantuoja išskirtines privilegijas daliai piliečių ir kurios analogų nėra 
jokioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje, rezoliucijos projekte gretinami su faktais, 
atspindinčiais daugumos Lietuvos pensininkų padėtį. 
Viešai paskelbtais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 30,6 proc. senatvės 
pensininkų 2016 metais gyveno žemiau skurdo rizikos ribos, o didžiausias skurdo rizikos lygis – 
27,7 proc. – buvo 65 metų ir vyresnių asmenų amžiaus grupėje, ir, palyginti su 2015 metais, 
padidėjo 2,7 procentinio punkto. Vidutinė senatvės pensija pastarojo pajamų tyrimo laikotarpiu 
(2015 metais) buvo 244,5 euro ir sudarė 86,7 proc. skurdo rizikos ribos. Vieniši senatvės 
pensininkai, gaunantys vidutinę ar net šiek tiek didesnę senatvės pensiją ir neturintys kitų 
pajamų, atsidūrė žemiau skurdo rizikos ribos, kuri 2016 metais buvo 282 eurai per mėnesį 
vienam gyvenančiam asmeniui (žr. 2017 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos statistikos departamento 
pranešimą:https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5273885). 
Taip pat cituojami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pateikti duomenys, kad 2016 m. spalio mėnesį 81 717 asmenys, turintys 
būtinąjį stažą, gavo mažesnes nei 200 eurų senatvės pensijas, 88 288 asmenys – 200-225 eurų 
dydžio, 86 413 asmenys – 225-250 eurų dydžio, 73 937 asmenys – 250-275 eurų dydžio, 59 226 
asmenys – 275-300 eurų dydžio, 74 430 – 300-350 eurų dydžio, 61 023 asmenys – didesnes nei 
350 eurų dydžio senatvės pensijas. 
Kaip faktas, leidžiantis įvertinti nurodytų dydžių pensijas gaunančių žmonių padėtį, primenama 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai paskelbta informacija, kad 

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5273885
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minimalių poreikių krepšelio, būtino išgyvenimui, dydis 2016 metų kainomis siekė 238 eurų per 
mėnesį. 
Tokiame kontekste rezoliucijos projekte pateikiami iš viešų šaltinių ir valstybės institucijų 
atsakymų žinomi faktai, leidžiantys spręsti apie dabartinę valstybinių pensijų ir kitų neįmokinių 
pensinio pobūdžio išmokų sistemą. Pavyzdžiui, Nacionalinės teismų administracijos viešai 
paskelbtais duomenimis, 2016 metų IV ketvirčio pabaigoje vidutinis teisėjų valstybinės pensijos 
dydis buvo 911,39 euro, šias pensijas gavo 174 asmenys 
(žr.:http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teiseju-valstybiniu-
pensiju-statistika/160) ir, kaip nurodė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, manytina, kad kartu su valstybinėmis jie gauna ir senatvės pensijas, nes teisėjų  
 
valstybinės pensijos skiriamos tik sukakus senatvės pensijos amžių. 
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos duomenimis, 2016 m. gruodžio mėnesį signataro 
rentos dydis buvo 1266 eurų, jas gavo 71 asmuo, o 316 eurų dydžio signataro našlių rentas – 14 
asmenų ir, kaip nurodė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pagal 
2016 metais pateiktas statistines ataskaitas, 2015 metais 84 proc. signatarų rentų gavėjų ir 100 
proc. signatarų našlių rentų gavėjų kartu gavo ir valstybines socialinio draudimo pensijas. 
 
Vidutinis rentos buvusiems sportininkams dydis, kaip nurodė Lietuvos Respublikos socialinės  
apsaugos ir darbo ministerija, 2016 m. lapkričio mėnesį buvo 1182 eurai, dalis iš šias pensijas 
gaunančių asmenų kartu gavo ir vieną arba dvi valstybines socialinio draudimo pensijas: 25 – 
senatvės (vidutinis dydis buvo 294,02 euro), 2 – invalidumo (vidutinis dydis 180,21 euro), 5 – 
netekto darbingumo (vidutinis dydis 173,30 euro), 3 – ištarnauto laiko (vidutinis dydis 189,76 
euro), 6 – senatvės (vidutinis dydis 369,18 euro) bei našlių po 95 metų (vidutinis dydis 24,95 
euro), 1 – senatvės (280,95 euro) bei našlių iki 95 metų (21 euras), 3 – invalidumo (vidutinis 
dydis 260,76 euro) ir našlaičių (vidutinis dydis 156,56 euro), 1 – netekto darbingumo (288,69 
euro) ir našlių po 95 metų (21 euras). 
Asmenys, gaunantys kito pobūdžio iš valstybės biudžeto mokamas valstybines pensijas – 
Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas, pareigūnų ir karių 
valstybines pensijas, mokslininkų valstybines pensijas, nukentėjusių asmenų valstybines 
pensijas, kt. – taip pat neretai tuo pat metu gauna ir vieną arba dvi valstybines socialinio 
draudimo pensijas, o kai kurie – po dvi valstybines ir po vieną arba dvi valstybines socialinio 
draudimo pensijas. Pvz., 2502 asmenys vienu metu gavo senatvės (vidutinis dydis 413,82 euro) 
ir mokslininkų (vidutinis dydis 148,87 euro) pensijas, 26 asmenys – senatvės (vidutinis dydis 
254,65 euro), pareigūnų (vidutinis dydis 210,43 euro) ir pareigūnų našlių ir našlaičių (73,65 
euro) pensijas, 443 asmenys – senatvės (vidutinis dydis 390,27 euro), našlių po 95 metų 
(vidutinis dydis 25 eurai) ir mokslininkų (146,68 eurai) pensijas ir t. t. ir pan. 
Taip pat rezoliucijos projekte remiamasi Seimo nario Naglio Puteikio prašymu atlikta Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento tyrimų skyriaus 
2017 m. kovo 30 d. analitine apžvalga „Neįmokinės pensijos Europos Sąjungos valstybėse 
narėse“, kurioje konstatuota, kad neįmokinės pensijos, pagal kriterijus ir formą identiškos pagal 
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą mokamoms valstybinėms pensijoms, Europos 
Sąjungos valstybėse narėse nėra paplitę, galima aptikti tik tam tikrus tokių pensijų schemų 
elementus. Be to, kaip matyti iš šioje apžvalgoje pateiktų pavyzdžių, su įmokomis nesusijusios 
pensinės išmokos kitose Europos Sąjungos valstybėse yra mokamos tik tais atvejais, kai tai 
objektyviai būtina siekiant užtikrinti minimalų pragyvenimą asmenims, kurie neįgijo teisės į 
įmokinę valstybės pensiją arba gauna ją labai mažą, taip pat padėti tam tikroms pažeidžiamoms 
socialinėms grupėms. 
Pridedame dokumentus, kuriuose nurodyti rezoliucijos projekte pacituoti faktai: 1. Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. sausio 9 d. raštas Nr. (27.4-
23)SD-156 „Dėl informacijos pateikimo“; 2. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos departamento tyrimų skyriaus 2017 m. kovo 30 d. analitinė 
apžvalga „Neįmokinės pensijos Europos Sąjungos valstybėse narėse“; 3. Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Statistikos analizės ir 
prognozės skyriaus vedėjos Laimos Stragauskienės 2016 m. gruodžio mėnesį pateikta 

http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teiseju-valstybiniu-pensiju-statistika/160
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teiseju-valstybiniu-pensiju-statistika/160
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informacija apie senatvės pensijų gavėjų, turinčių būtinąjį stažą, pasiskirstymą pagal pensijų 
dydžius. Daugiau informacijos: Seimo narys Naglis Puteikis 

Mob. 8 698 42 136, el. p. Naglis.Puteikis@lrs.lt 

 

                                                     

 

JAUTRUMO PAMOKA (apie autorių žiūr apačioje). 

Lėtas šokis 

 Ar kada nors stebėjote vaikus, 

Skriejančius ratu? 

Ar klausėtės, 

kaip lietus 

Tyška į žemę? 

Ar kada nors grožėjotės drugelio šokiu? 

Ar žiūrėjote į saulę, besislepiančią už 
horizonto? 

Sustokite. 

Nešokite taip greitai. 

Laikas nelaukia. 

Muzika negros be galo. 

Ar kasdien lekiate 

visą savo dieną 

Nesustodami? 

Ar paklausiate: "Kaip gyveni?", 

 

Ar girdite atsaką? 

Kai prabėga diena, 

Ar gulite lovoje, 

Ir jūsų galvoje skrieja Dar 

kitas šimtas laukiančių darbų? 

Sustokite. 

Nešokite taip greitai. 

Laikas nelaukia. 

Muzika negros be galo. 

                                                                                                      

Ar nesakydavote vaikui: 

"Padarysime tai rytoj?" 

Ir skubėdami nepastebėjote jo skausmo? 

 

mailto:Naglis.Puteikis@lrs.lt
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Ar nenutraukėte ryšių, 

Leidote gražiai draugystei užgesti, 

Nes niekada neturėjote laiko 

Paskambinti ir pasakyti:"Sveikas!" 

Sustokite. 

Nešokite taip greitai. 

Laikas nelaukia. 

Muzika negros be galo. 

  

Kai bėgate taip greitai, 

Kad kažkur suspėtumėte, 

Prarandate pusę to kelio džiaugsmo, 

Kai pergyvenate ir skubate gyventi savo diena, 

 

 

Tai - kaip neišpakuota dovana... Išmesta. 

 Gyvenimas - ne lenktynės. 

Sustokite, 

 

Išgirskite muziką, 

Kol nesibaige 

daina. 

 Perduotus el. laiškus registruoja, kad butu galima juos suskaičiuoti. Brangieji, 

Perduokite šį laišką visiems, kuriuos pažįstate ir net kurių nepažįstate! Tai yra nepaprastos mergaitės, kuri greitai 
paliks šį pasaulį, prašymas. Ji serga vėžiu. Mergaitei liko gyventi tik šešis mėnesius.... Kaip savo paskutinį norą ji 
norejo išsiųsti laišką, kuriame prašo visus gyventi kuo pilniau, nes jos jau nebus... 

Ji niekada nešoks išleistuvių baliuje, niekada nebaigs mokyklos, neištekės ir neturės vaikų. 

Išsiųsdami šį laiską kuo daugiau žmonių , Jūs suteiksite mažą viltį jai ir jos šeimai, nes už kiekvieną naujam 
adresatui išsiųstą laišką Amerikos Vėžio draugija skirs 3 ct jos gydymo programai. Vienas jaunuolis išsiuntė šį laišką 
500 žmonių! Tad aš žinau, kad mes galime išsiųsti 

tokius laiškus bent 5 ar 6 adresatams! Tai yra ne jūsų pinigai, o tik jūsų laikas! Perduokite tai, kaip paskutinį 
prašyma. 

 Greta Kupčinskiene 

KMUK Akušerijos ir ginekologijos klinikos administratorė 

Eiveniu 2, 50009Kaunas 

d.t. +370 37 327148 , mob. t. +370 698 03325, faksas +370 37 3270. 

                                                    
PASIŪLYMAI IR NUOMONĖS 

https://maps.google.com/?q=Eiveniu+2&entry=gmail&source=g
tel:+370%2037%20327148
tel:+370%20698%2003325


10 
 

    VU TSPMI akademinės etikos komisija: 
prof. V. Radžvilo klausimas – politinis 2017-10-

06                                    Rugsėjo 25 dieną Vilniaus universiteto 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) 

akademinės etikos komisija svarstė du  

 

pareiškimus, susijusius su prof. Vytauto Radžvilo ,,euroskeptiško“ dėstymo istorija. Pirmąjį 

pareiškimą „Dėl prof. Vytauto Radžvilo komentarų žiniasklaidoje“ pateikė TSPMI dėstytojų 

grupė: prof. N. Arlauskaitė, prof. T. Janeliūnas, prof. A. Ramonaitė, doc. L. Gudžinskas, doc. D. 

Jakniūnaitė, doc. N. Putinaitė, dr. L. Jonavičius, dr. D. Jonavičienė. Taip pat gautas studentų 

pareiškimas „Dėl prof. habil. dr. Vytauto Radžvilo akademinę etiką pažeidžiančio elgesio“, kurio 

teikėjai reikalavo nebūti paviešinti. 

Pareiškimuose teigta, jog V. Radžvilas savo pasisakymais viešojoje erdvėje esą pažeidė 

akademinės etikos normas, pažemindamas savo kolegas ir paviešindamas skundą prieš jį 

pasirašiusių studentų pavardes. Tame pačiame posėdyje taip pat svarstyti ir prof. Radžvilo 

paaiškinimai bei atsakomasis pareiškimas „Dėl diskriminavimo pažiūrų bei įsitikinimų pagrindu 

kilusio konflikto VU TSPMI akademinėje bendruomenėje“. 

TSPMI dėstytojų grupės pareiškimą apie esą netinkamus prof. Radžvilo komentarus komisijai 

pristatė doc. dr. Deividas Šlekys. Jis nurodė šiuos galimus prof. Radžvilo akademinės etikos 

pažeidimus: studentų ir kolegų žeminimas naudojantis savo kaip dėstytojo viršenybe; 

konfidencialios informacijos apie kolegas ar pavaldinius viešinimas ar viešas aptarinėjimas; 

nesąžiningas konkuravimas su kolegomis bei intrigų eskalavimas. 

Studentų pareiškimą komisijai pristatė anksčiau skundą dėl prof. Radžvilo dėstomo kurso 

pasirašiusi studentė. Jos teigimu, prof. Radžvilas galimai sąmoningai ribojo teisę išsakyti ir ginti 

savo nuomonę priimant sprendimus, reikšmingus Universiteto bendruomenei; taip pat galimai 

žemino studentus, naudodamasis savo kaip dėstytojo viršenybe; viešino konfidencialią 

informaciją apie kolegas ar pavaldinius. 

Atsakydamas į jam adresuotus kaltinimus prof. Radžvilas argumentavo, jog kilęs konfliktas nėra 

etinis, bet politinis. Jis teigė, kad viešinti studentų pareiškimą Europos studijų komitetui 

apsisprendė tik tvirtai įsitikinęs, kad tai ne dalykinis, bet politinis skundas (studentų 

pareiškimas nesusijęs su akademine etika). 

Prof. Radžvilas patikino neturėjęs jokių piktavališkų kėslų ir niekaip nepakenkęs TSPMI 

akademinei bendruomenei. Jo teigimu, visi jo viešai išsakyti teiginiai ir tolesni veiksmai buvo 

grindžiami nuoširdžiu rūpesčiu gerinti TSPMI studijų kokybę, kurios smukdymas dėl 

neapgalvotai įvykdytų mokymo programos pertvarkymų yra ypač žalingas ir nepateisinamas 

augančių geopolitinių ir saugumo grėsmių Lietuvos valstybei kontekste. Prof. Radžvilas atkreipė 

komisijos dėmesį, kad šį susirūpinimą jau anksčiau buvo išsakęs dviejuose atsakymo 

nesulaukusiuose laiškuose TSPMI studijų komitetui. 

http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/
http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/
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Komisija bendru sutarimu pasisakė už tai, kad „TSPMI grupės dėstytojų ir TSPMI grupės 

studentų pareiškimuose keliami klausimai yra susiję su platesniu kontekstu, svarstomas 

klausimas yra padalinio akademinės etikos komisijos veikimo ir įgaliojimų ribas galimai 

peržengiantis konfliktas“. 

Toliau svarstytas prof. V. Radžvilo paaiškinimas ir prašymas „Dėl diskriminavimo pažiūrų bei 

įsitikinimų pagrindu kilusio konflikto VU TSPMI akademinėje bendruomenėje“ (su Lietuvos 

žmogaus teisių asociacijos išvadomis ir rekomendacijomis). 

Akademinės etikos komisija bendru sutarimu ir vėl pasisakė už tai, kad paaiškinimai ir prašymas 

atskleidžia susidariusį plataus konteksto konfliktą, kurio sprendimas galimai peržengia 

padalinio akademinės etikos komisijos veikimo ir įgaliojimų ribas. Siekiant išvengti tolesnio 

konflikto eskalavimo, jis esą turėtų būti sprendžiamas TSPMI bendruomenės vidaus diskusijoje, 

siekiant konflikte dalyvaujančių šalių dialogo ir susitaikymo. 

Galiausiai komisija atmetė visus pareiškimus ir prašymus, konstatuodama, kad „dėl kilusio ir 

besitęsiančio konflikto be precedentinio pobūdžio (tai daugiau nei paprastas akademinis ginčas 

ar  

studijų proceso pažeidimų vertinimas), galimai peržengiančio padalinio akademinės etikos 

komisijos veikimo ir įgaliojimų ribas, taip pat dėl šalių pasisakymuose pabrėžiamo svarstytų 

galimų pažeidimų platesnio konteksto bei vienos iš šalių nurodyto politinio konflikto pobūdžio, 

Komisija nesiima spręsti dėl akademinės etikos normų pažeidimo faktų“. 

VU TSPMI akademinės etikos komisijos sprendimas neturi precedento ir yra svarbus ne tik visai  

Lietuvos akademinei bendruomenei, bet įgyja kur kas platesnę visuomeninę ir politinę reikšmę. 

Atsisakius svarstyti ginčo šalių prašymus kaip įprastą akademinės etikos pažeidimo klausimą 

šiuo sprendimu pirmą kartą atkurtosios valstybės istorijoje faktiškai yra pripažinta, kad 

demokratiška ir laisva save laikančioje šalyje yra galimas ir iš tiesų vyksta piliečių bei 

akademinės bendruomenės narių persekiojimas už ,,neteisingas“ politines pažiūras ir 

įsitikinimus, komisijos atsargiai įvardytas ,,politinio pobūdžio konflikto“ vardu. 

Redakcija: su Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išvadomis dėl prof. V.Radžvilo persekiojimo  už 

politines pažiūras ir įsitikinimus galima susipažinti ČIA 

 

Spausdinti 

FacebookEmail 
Google Gmail  

 

http://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2017/09/Isvados-17-09-10.pdf
http://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2017/09/Isvados-17-09-10.pdf
http://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2017/09/Isvados-17-09-10.pdf
http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/
http://www.pozicija.org/#facebook
http://www.pozicija.org/#facebook
http://www.pozicija.org/#google_gmail
http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/
https://www.addtoany.com/share
http://pozicija.org/
http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/
https://www.addtoany.com/share
http://pozicija.org/
http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/
https://www.addtoany.com/share
http://pozicija.org/
http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/
https://www.addtoany.com/share
http://pozicija.org/
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 1 komentaras 
  

 Darbininkų balsas 

2017-10-10 at 07:08 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga gerbia 

profesorių V. Radžvilą, pritaria jo nuomonei ir visapusiškai jį palaiko. Garbė profesoriui, sveikatos ir 

ištvermės visuose jo darbuose. 

Pirmininkas Edvardas Šalkauskas 

Klaipėda 

                                                     

 

Antanas Andziulis 
 09-26 (prieš 13 

dienų) 

 

 
 

 

skirta Navaitis, man, Kestutis, Gediminas, Vytautas, Aras, Lilijana, arvydas, Algimantas, Eugenijus
, Eglė, Vygintas, Jolanta, Viktoras, Marius, Kazimieras, Raimondas, Pogon, Naglis, Pranas, Saulius, 
tomas, rolandas.paksas 

 
 

"Gerbiamieji, siūlome apsvarstyti tokį Lietuvos Respublikos ir kitų ES šalių-narių piliečius telkiantį reikalavimą ir jam 
pritarti: 
 
"Mes, Lietuvos Respublikos, (.......čia vieta įrašyti ir kitų valstybių pavadinimus.......)  - Europos Sąjungos narės piliečiai 
reikalaujame tikros ekonominės/socialinės lygybės visiems ES piliečiams.  Reikalaujame Europos parlamente bei Europos 
komisijoje kuo skubiausia tvarka apsvarstyti ir parengti visus reikiamus teisės aktus bei direktyvas, kad visose ES 
valstybėse narėse nuo 2019 -tų metų pradžios būtų įstatymais nustatytas : 
 
- vienodas minimalus mėnesinis atlyginimas (pvz. 1000 eurų), 
- vienodas minimalus val. atlyginimas (pvz. 8 eurai),  
- vienoda minimali senatvės pensija (pvz. 800 eurų),  
- vienoda darbininkų darbo savaitės trukmė (pvz. 35 val.) 
- suvienodinti visų ES šalių mokytojų, dėstytojų, gydytojų, tarnautojų minimalūs atlyginimai ir maksimalūs darbo krūviai." 
 
(Algirdo pastaba: "Manau, kad pirmiausiai reikia išsiaiškinti, kaip ES organizuojamos e-peticijos, kurios turi pasiekti visus 
visų šalių piliečius. Suderinti su Lietuvos ir ES profsąjungomis. Ir t.t. ") 
 
 
Taigi, gal turite dar pastabų ir pasiūlymų? Geriau raštu, ne telefonu. 

 

            Aldona Marija Gedvilienė <amgedv@gmail.com> 
 

09-28 (prieš 11 
dienų) 

 

 
 

 

skirta Antanas, Navaitis, Kestutis, Gediminas, Vytautas, Aras, Lilijana, arvydas, Algimantas, Eugen
ijus, Eglė, Vygintas, Jolanta, Viktoras, Marius, Kazimieras, Raimondas, Pogon, Naglis, Pranas, Sauli
us, tomas, rolandas.paksas 

 
 

Sveiki, pasiūlymas labai priimtinas, patalpinsiu laikraštėlyje "Auksinis ruduo" 11 numeryje, kuris turi netrukus išeiti, be to 
persiųsiu tiems, kurie galėtų žinoti trūkstamą informaciją, tai sėkmės ir susitelkimo visais mums visiems rūpimais 
klausimais, geros dienos, pagarbiai 
 

Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė, 
internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė, 
svetainės „Sveikata savo jėgomis“ redaktorė. 

http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/#comments
http://www.kmaps.lt/
http://www.pozicija.org/vu-tspmi-akademines-etikos-komisija-prof-v-radzvilo-klausimas-politinis/#comment-3409
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Kontaktai: el.p.amgedv@gmail.com; lietps.eu; telef.866673965 
  
 

 

            Aldona Marija Gedvilienė <amgedv@gmail.com> 
 

09-28 (prieš 11 
dienų) 

 

 
 

 

skirta Aldona, Dainius, rasa.svetikaite, lat, Evaldas.Pasilis, GAILIUS, edmundas, Algirdas, Gintaras
, Boguslavas, Naglis 

 
 

Sveiki, persiunčiu laišką ir tikiuosi, kad galite padėti dėl trūkstamos informacijos, sėkmės visų mūsų reikalų 
sprendimuose, pagarbiai 
 
Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė, 
internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė, 
svetainės „Sveikata savo jėgomis“ redaktorė. 
Kontaktai: el.p.amgedv@gmail.com; lietps.eu; telef.866673965 
---------- Persiųstas laiškas ---------- 
Nuo: Aldona Marija Gedvilienė <amgedv@gmail.com> 
Data: 2017 m. rugsėjo 28 d. 13:19 
Tema: Re: Pasiūlymas 
Kam: Antanas Andziulis <antanasandziulis@gmail.com> 
Kopija: Navaitis <gedimin.n@post.5ci.lt>, Kestutis Juknis <kestutis@sandrauga.lt>, Gediminas Merkys 
<gediminas_merkys@yahoo.com>, Vytautas Adomonis <vytautas.adomonis@gmail.com>, Aras Sutkus 
<spokas.40@gmail.com>, Lilijana Astra <adastrum7@gmail.com>, arvydas <arvydas@sarmatas.lt>, Algimantas Birbilas 
<birbilas@gmail.com>, Eugenijus Paliokas <eugenijus.paliokas@gmail.com>, Eglė  
<egle.mironcikiene@gmail.com>, Vygintas Gontis <vygintas@gontis.eu>, Jolanta Solnyskiniene 
<jol.solnyskiniene@inbox.lt>, Viktoras Jašinskas <stratusbs@gmail.com>, Marius Jonaitis <info@kulgrinda.lt>, Kazimieras 
Juraitis <kazimieras.juraitis@gmail.com>, Raimondas Kuodis <rkuodis@lb.lt>, Pogon Lt <pogonlt@gmail.com>, Naglis 
Puteikis <puteikis@gmail.com>, Pranas Valickas <pranas.valickas@gmail.com>, Saulius Arlauskas 
<sauliusarlauskas1@gmail.com>, tomas enceris <t.enceris@gmail.com>, rolandas.paksas@europarl.europa.eu 
 

 

            Marius Jonaitis 
 

09-26 (prieš 13 
dienų) 

 

 
 

 

skirta Antanas, Navaitis, man, Kestutis, Gediminas, Vytautas, Aras, Lilijana, arvydas, Algimantas, 
Eugenijus, Eglė, Vygintas, Jolanta, Viktoras, Kazimieras, Raimondas, Pogon, Naglis, Pranas, Sauliu
s, tomas, rolandas.paksas 

 
 

Sveikas, Antanai. 
Pagaliau pasiūlymas, kuris būtų aktualus DIDESNEI daliai visuomenės. Tai puiku. Tačiau ne veltui pabrėžiau žodį 
DIDESNEI. Nes mažoji, aktyvioji ir valdanti kapitalą bei MIP ir turinti savo atstovus įstatymų leidžiamojoje institucijoje 
(turbūt beveik visus 141) tavo siūlymais nebus suinteresuota. Dar daugiau, visomis įmanomomis priemonėmis stabdys 
šių pasiūlymų įgyvendinimą. Ką daryti? 
Visuomeninė praktika rodo, jog visi dirbančiųjų skruzdėliukų gyvenimą lengvinantys reiškiniai atsirado tik per 
organizuotą kovą. Kova nebūna lengva ir trumpa. Todėl reiktų ruoštis ilgai kovai, jog tavo paminėti pasiūlymai būtų 
įgyvendinti. 
Todėl, natūraliai, metai iš metų, turi būti dirbama ties naujomis ir nepriklausomomis profsąjungomis, įvairiais darbo 
kolektyvais, visuomeninėmis organizacijomis, pensininkų susivienijimais, studentais ir t.t. Jog ĮTEIGTI, kad šie pasiūlymai 
yra esminiai ir įmanomi įgyvendinti. Panašiai vyko procesas su žemės referendumu, tiesiog čia būtų įmanoma apimti daug 
platesnes žmonių grupes. 
Reikalinga iniciatyvinė grupė, kurią įšimtinai sudarytų jauni žmones.Vyresni, be abejo, būtų reikalingi, tačiau pereitų 
labiau į patariamąjį o ne sprendimų priėmimo korpusą. Na ir dirbti koncentruojantis vien tik į tuos punktus. Visus kitus 
patraukti nuo viešumos. Dirbti dieną iš dienos, savaitės iš savaitės, metai iš metų. Tiek kiek reikės. 
Be abejo, reiks pagalbos ir iš ES šalių, kur tikrai rastume bendraminčių. Galbūt šis reikalas gali būti ne tik lokalus, bet ir 
internacionalinis. 
 
--- 
Pagarbiai 
Marius Jonaitis 
Mob - 860157540 
www.kulgrinda.lt 
 
2017-09-26 22:05, Antanas Andziulis rašė: 

mailto:el.p.amgedv@gmail.com;%20lietps.eu
mailto:el.p.amgedv@gmail.com;%20lietps.eu
mailto:amgedv@gmail.com
mailto:antanasandziulis@gmail.com
mailto:gedimin.n@post.5ci.lt
mailto:kestutis@sandrauga.lt
mailto:gediminas_merkys@yahoo.com
mailto:vytautas.adomonis@gmail.com
mailto:spokas.40@gmail.com
mailto:adastrum7@gmail.com
mailto:arvydas@sarmatas.lt
mailto:birbilas@gmail.com
mailto:eugenijus.paliokas@gmail.com
mailto:egle.mironcikiene@gmail.com
mailto:vygintas@gontis.eu
mailto:jol.solnyskiniene@inbox.lt
mailto:stratusbs@gmail.com
mailto:info@kulgrinda.lt
mailto:kazimieras.juraitis@gmail.com
mailto:rkuodis@lb.lt
mailto:pogonlt@gmail.com
mailto:puteikis@gmail.com
mailto:pranas.valickas@gmail.com
mailto:sauliusarlauskas1@gmail.com
mailto:t.enceris@gmail.com
mailto:rolandas.paksas@europarl.europa.eu
http://www.kulgrinda.lt/
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"Gerbiamieji, siūlome apsvarstyti tokį Lietuvos Respublikos ir kitų 
ES šalių-narių piliečius telkiantį reikalavimą ir jam pritarti: 
 
"Mes, Lietuvos Respublikos, (......._čia vieta įrašyti ir kitų 
valstybių pavadinimus_.......)  - Europos Sąjungos narės piliečiai 
 

 
Aldona Jankeviciene 
skirta man 
 

09-28 (prieš 11 
dienų) 

 

 
 

 
  

Siūlau papildyti: 
 Rytų Europos valstybės, išsivadavusios iš komunistinio jungo Europos Sąjungoje  
yra diskriminuojamos: 
Maisto, vaistų ir vaistinių medžiagų bei maisto papildų,kosmetikos, buitinės chemijos, buitinės technikos ir kitose srityse, 
nes ES šalyse gaminami dviejų skirtingų receptūrų , sudėties ir kokybės produktai ir prekės , nors jos realizuojamos 
tokiomis pat, kaip ir Vakarų Europos valstybėse, kainomis.  
Visose ES valstybėse būtų taikomi vieningi maisto , kosmetikos, maisto papildų ir vaistų , vaistinių  produktų gamybos 
standartai-tokio paties pavadinimo maisto gaminiai privalo būti pagaminti iš tokios pačios kokybės ir sudėties maisto 
žaliavų ir naudojami identiški maisto priedai.Taip pat ES privalo būti nustatyti ir visoms ES valstybėms  taikomi buitinės 
chemijos ir buitinės technikos gamybos kokybės standartai. 
Taip pat ES šalyse turi būti taikoma vienoda kainodara visoms ES valstybėms. 
Aldona Jankevičienė 
 

 
Aldona Jankeviciene 
skirta man 

09-28 (prieš 11 
dienų) 

 

 
 

 
  

ES taryba sistemingai "kepa" įvairiausias direktyvas , bet iki šiol nepriima direktyvos(ų), draudžiančių Rytų Europos 
valstybių-ES narių gyventojų diskriminacjios  tiek maisto produktų, tiek ir nemaisto produktų kokybės ir kainų srityse. 
Pvz. Lietuvos gyventojus diskriminuoja Skandinavijos bankai, taikantys išskirtinai aukštus įkainius Lietuvos piliečiams 
.Diskriminacines sąlygas ir kainas Lietuvoje taiko draudimo bendrovės, veikiančios keliose ES valstybėse, kur draudimo 
įkainiai kelis kartus žemesni ( Pvz.draudimo kompanija Compensa Latvijoje taiko apie 3 kartus mažesnes draudimo 
kainas nei Lietuvoje )  
 
Todėl  siūlau papildyti: 
 Rytų Europos valstybės, išsivadavusios iš komunistinio jungo Europos Sąjungoje yra diskriminuojamos: 
Maisto, vaistų ir vaistinių medžiagų bei maisto papildų,kosmetikos, buitinės chemijos, buitinės technikos ir kitose srityse, 
nes ES šalyse gaminami dviejų skirtingų receptūrų , sudėties ir kokybės produktai ir prekės , nors jos realizuojamos 
tokiomis pat, kaip ir Vakarų Europos valstybėse, kainomis.  
Visose ES valstybėse būtų taikomi vieningi maisto , kosmetikos, maisto papildų ir vaistų , vaistinių  produktų gamybos 
standartai-tokio paties pavadinimo maisto gaminiai privalo būti pagaminti iš tokios pačios kokybės ir sudėties maisto 
žaliavų ir naudojami identiški maisto priedai.Taip pat ES privalo būti nustatyti ir visoms ES valstybėms  taikomi buitinės 
chemijos ir buitinės technikos gamybos kokybės standartai. 
Taip pat ES šalyse turi būti taikoma vienoda kainodara visoms ES valstybėms.Nustatyti maksimalius ribinius bankinių 
paslaugų įkainius visose ES valstybėse,išnagrinėti ir uždrausti tas pačias paslaugas teikiančioms draudimo bendrovėms 
taikyti skirtingą kainodarą. 
 
A.M.G. ATSAKYMAS – PIRMAS KREIPIMASIS (žiūr. auksčiau). Tai išspręstų čia keliamą problemą 

auksčiausiu lygiu, tai pirmyn visi pritariantieji šitam Antano pasiūlymui... 

                                                     

Nuomonės ir pasiūlymai tęsinys 

Prieš priverstinę imigraciją: 

Tegul Lietuvos žmonės pasisako ar reikia priimti ekonominius migrantus iš Afrikos ir Azijos. 
 
Katastrofiški politiniai sprendimai. Italijos ir Graikijos nesugebėjimas kontroliuoti savo išorės sienų leido galingai 
skurstančių arabų ir afrikiečių bangai užlieti Europos žemyną. Vokietija ir kitos ES šalys dramatiškai pablogino 
padėtį, kai nusprendė priimti ir apgyvendinti šimtus tūkstančių šių visiškai skirtingos kultūros migrantų. Šie 
katastrofiški ES šalių sprendimai paskatino dar šimtus tūkstančių leistis į tolimą kelionę turtingų Vakarų link. 
Todėl visai įmanoma, kad 2015 metais nelegalių imigrantų antplūdis išaugs iki anksčiau neįtikėtino vieno 
milijono žmonių. Skurstančiųjų Vidurio Rytų ir Afrikos gyventojų yra bent dvigubai daugiau nei europiečių; o jų 
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natūralus gyventojų prieaugis - kelis kartus aukštesnis. Tad galima drąsiai teigti, kad net 10 milijonų šių asmenų 
apgyvendinimas Europoje neišspręs įsisenėjusių skurdo bei nedarbo problemų tuose kraštuose. Priešingai, toks iš 
pirmo žvilgsnio geranoriškas gestas tik sustiprins likusiųjų skurde ryžtą kuo greičiau palikti savo gimtuosius 
kraštus ir emigruoti į tokias turtingas šalis kaip Vokietija. 
 
Šiuo metu Vokietija ir kitos ES šalys dūsta nuo imigrantų antplūdžio, kuris atsirado dėl itin neišmintingų ES 
galingųjų sprendimų. Nėra kur apgyvendinti ir prižiūrėti tokios masės staigiai atvykusių ir nelauktų svečių. Iki 
kraštutinių ribų apkraunamos prieglaudą suteikusių šalių socialinės rūpybos ir teisėtvarkos institucijos. 
Vokietijoje vyksta riaušės. Todėl ES biurokratai daro didžiulį spaudimą Lietuvai ir kitoms šalims pasidalinti šia 
našta. Dar pavasarį Jean-Claude Juncker vadovaujama Europos Komisija paruošė privalomas imigrantų kvotas  

kai kurioms ES valstybėms. Anglija atsisakė vykdyti Junkerio nurodymus, o Lietuva nesipriešino kvotoms. ES 
pareigūnai taip pat nurodė, kad prieglaudą suteikusios valstybės privalės pabėgėlių išlaikymui mokėti ES 
galiojančias pašalpas, kurios gali siekti 600 eurų kas mėnesį. Tad Lietuvoje visai realu, kad nedirbantiems 
imigrantams bus skirtos žymiai didesnės pašalpos, nei ta minimali alga, kurią gauna dirbantieji.  
 
Kokios kvotos bus iš tikrųjų taikomos Lietuvai? Anksčiau minėtas 350 migrantų priėmimo skaičius Lietuvai, jau 
dabar atrodo nepatenkins ES galingųjų poreikių. Nuo š.m. rugpjūčio mėn. Lietuvos stambieji žiniasklaidos kanalai 
pradėjo ruošti dirvą kur kas didesniems migrantų srautams. Buvo skelbiami įvairių Vakarų Europos politikos 
veteranų (Švedijos Carl Bildt bei Prancūzijos Laurent Fabius) grūmojimai Rytų Europos šalių adresu, neva jos 
nerodo pakankamo solidarumo migrantų priėmimo klausimu. Kaip ir reikėjo tikėtis, mūsų paklusnūs politiniai 
vadovai iš karto puolė koreguoti anksčiau pateiktus skaičius. Jau š.m. rugsėjo pradžioje Užsienio reikalų ministras 
Linkevičius, Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius pradėjo kalbėti apie 
galimai didesnius pabėgėlių priėmimo kontingentus. Jie ragino Lietuvos žmones parodyti daugiau solidarumo į 
bėdą patekusioms turtingoms ES šalims. Metų pradžioje Vyriausybė siūlė priimti 35 pabėgėlius, o Prezidentė šį 
skaičių padidino 10 kartų. Ko galima  

tikėtis – 3 500 ar 35 000? Ir kiek tai mums kainuos? 
              Tarptautinis ar nacionalinis solidarumas? Kaip žinia, ES solidarumo Lietuvos atžvilgiu nepakako, imantis 
rimtesnių priemonių šalies demografiniam nukraujavimui sustabdyti. Jis tebesitęsia. Šimtai tūkstančių jaunų ir 
pajėgių Lietuvos dirbančiųjų kuria pridėtinę vertę turtingoms ES šalims ir padeda išlaikyti senstančių Vakarų 
Europos gyventojų socialinę rūpybą, lyg Lietuvai nebūtų svarbi Sodra, neįgalieji, našlaičiai ir pensininkai. 
- Dėl solidarumo Lietuva uždarė efektyviai veikiančią atominę jėgainę, o dabar gyventojai ir verslas moka žymiai 
brangiau už elektrą. 
- Lietuva atvėrė savo rinką turtingųjų ES šalių eksportuotojams, net ir tada, kai ši laisva prekyba sužlugdė 
vietinius gamintojus. 
- Dėl solidarumo Lietuva įvedė labai aukštus PVM ir akcizų mokesčius, kurie gal tinka turtingoms ES  

valstybėms, bet tikrai ne mūsų šaliai, kurios skolų augimas vejasi Graikijos lygį. Toliau einama mokesčių didinimo 
linkme, kad pasivytume ES turtingųjų šalių apmokestinimo lygį. 
- Lietuva skrupulingai laikosi visų ES teisės aktų ir reglamentų (jų yra net 170 000 puslapių). Daugeliu atvejų, ES 
taisyklės ir normos padidina šalies administravimo naštą ir gausina įvairių kontrolierių ir biurokratų gretas. Tai 
neleidžia šalies ekonomikai vystytis pakankamais tempais.  
- ES Užsienio ir saugumo politikoje Lietuva sąžiningai atlieka visas jai skirtas pareigas ir uždavinius. 
 
Lietuva laikosi tarptautinio solidarumo iki tokio laipsnio, kad sunku atpažinti, kur valstybė gina nacionalinius 
interesus. Ar jų dar iš viso turime? 
 
Jei Jūs manote, kad Lietuvos valstybė pirmiausia turi rūpintis savo piliečiais, o tik po to viso pasaulio vargšais, tai 
kviečiame pasirašyti žemiau pateiktą peticiją. Kadangi Lietuvos valdantieji viską daro, kad neįvyktų 
referendumai, Visuomeninis komitetas prieš priverstinę imigraciją nutarė eiti kitu, mažiau biurokratiniu 
keliu. Valdžia turi pajusti piliečių nuotaikas. Jei piliečiai liks pasyvūs, valdžios nuolaidžiavimo politikai nebus 
ribų... 

peticijos,lt/visos/71826) 

L.R.P.    Susisiekti su peticijos autoriumi 
 

                                                     

                                         SVEIKATA            
         Naujienos iš VLK 

Spausdinti 

https://www.peticijos.com/contact/179832
javascript:window.print()
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Ligonių kasos: ką reikia žinoti, jei gydytojo pagalbos prireikia 
naktį? 
2017-10-09 

 

Neretai gyventojai teiraujasi, kodėl naktį kreipiantis į ligoninės skubiosios 
pagalbos skyrių jiems skubiai nebuvo suteiktos gydymo paslaugos ir kodėl 
už suteiktą pagalbą jiems buvo pasiūlyta susimokėti. Valstybinė ligonių kasa 

(VLK) primena kelias taisykles, kurias būtina žinoti kreipiantis į sveikatos priežiūros 
įstaigas gydymo paslaugų prireikus naktį ar poilsio dienomis. 
  
Pirmoji taisyklė – į ligoninės skubiosios pagalbos skyrių naktį ar poilsio dienomis reikia 
kreiptis tik prireikus būtinosios medicinos pagalbos. Antroji – būtinosios medicinos 
pagalbos paslaugos nemokamai teikiamos visiems žmonėms, kuriems ji būtina dėl 
sveikatos būklės – tiek apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), tiek 
neapsidraudusiems. Trečioji – sunegalavus reikėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas 
teikiančią įstaigą, prie kurios žmogus prisirašęs, ar į tą gydymo įstaigą, su kuria jo 
gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo jai nedirbant. Svarbu žinoti, 
kad visos šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos yra įpareigotos užtikrinti 
nepertraukiamą prisirašiusių prie gydymo įstaigos apdraustų PSD pacientų sveikatos 
priežiūrą. 
  
„Į ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių naktį ar poilsio dienomis vykstame ar 
pagalbą Bendrojo pagalbos centro skubios pagalbos telefono numeriu 112 bei greitosios 
pagalbos telefono numeriu 033 kviečiamės tik tada, kai prireikia skubios  
 
pagalbos, kai staiga iškyla reali grėsmė žmogaus sveikatai, gyvybei. Kitais atvejais,  
blogai pasijutęs pacientas dėl sveikatos priežiūros paslaugų turi kreiptis į polikliniką, 
prie kurios yra prisirašęs, o jos nedarbo metu – į tą gydymo įstaigą, su kuria jo poliklinika 
yra sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo jai nedirbant", – sako VLK Sveikatos priežiūros 
paslaugų departamento direktorius Viačeslavas Zaksas. 
 Pasak jo, pasitaiko situacijų, kai į skubiosios pagalbos skyrius atvyksta gyventojų, 
kuriems užtenka šeimos gydytojo teikiamų paslaugų, pavyzdžiui, žmogui nežymiai pakilo 
temperatūra. Tuomet ir susidaro tokia situacija, kad žmonėms skubiosios pagalbos 
skyriuje reikia ilgėliau palaukti gydytojo pagalbos, nes ten pirmenybė visuomet teikiama  
pacientams, kuriems tos pagalbos reikia skubiausiai. Juk ligoninių skubiosios pagalbos  
skyriai pirmiausia yra skirti tiems žmonėms, kurių gyvybei gresia pavojus. Į jas greitoji 
medicinos pagalba atveža sužalotus avarijų metu, ištikus insultui, infarktui, ūmiai 
apsinuodijus, nusideginus ar patyrus kitas traumas. 
  
„Atkreipiame dėmesį, kad už būtinąją pagalbą pacientui mokėti nereikia, nes būtinosios 
pagalbos paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. 
Tačiau, jei žmogų apžiūrėjęs gydytojas nustato, kad susirgimas pavojaus paciento gyvybei 
nekelia – jis į ligoninę neguldomas, pacientui rekomenduojama artimiausiu metu kreiptis 
į savo šeimos gydytoją. Jei paciento sveikatos būklė nepriskiriama ūmioms klinikinėms 
būklėms arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijoms, o ligonis pats 
pageidauja gauti konsultaciją, tai tokiu atveju priimamajame gali būti teikiamos ir 
mokamos medicinos paslaugos. Gydytojo pareiga paaiškinti pacientams, kokios 
paslaugos yra apmokamos iš PSDF biudžeto, kodėl ir už ką prašoma mokėti, atsakyti į 
pacientų klausimus. Jei pacientui išsiaiškinti nepavyksta – rekomenduojame kreiptis į 
gydymo įstaigos administraciją", – sako V. Zaksas. 
  
Taigi raginame žmones pasidomėti savo poliklinikos darbo valandomis ir sužinoti, su 
kokia gydymo įstaiga ar įstaigomis ji yra sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo nedarbo 
metu. Pavyzdžiui, daugelis sostinės poliklinikų yra sudariusių sutartis su Vilniaus Centro 
poliklinika. Žinoma, dėl gydymo ir tyrimų kontrolės, planinio bei profilaktinio sveikatos 
tikrinimo rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją, nes jis geriausiai žino savo 
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pacientų ligas, jas gydo, rūpinasi ligų profilaktika. Tad visą savaitę nekaip jaučiantis 
nereikėtų laukti savaitgalio, kad pasibaigus darbo savaitei dėl negalavimo reiktų kreiptis 
į kitą polikliniką. 
 
Komentuokite: daugelis mūsų LPS pasipiktinę tokia tvarka! 
 

                                                     

GYVENIMO FILOSOFIJA – ETIKOS UNIVERSITETAS 

               LYTINIS AUKLĖJIMAS, KAIP TURI BŪTI? 

         Kiekvienas žmogus – tai lyg atskiras individualus pasaulis 

Visatoje, harmoningai sugyvenantis su ja. Žmogus ne tik 

egzistuojanti, bet mąstanti būtybė, todėl išminties dėka privalo stiprinti Visatos 

harmoniją ir jokiu būdu jai nekenkti. Didžiausia jaunystės klaida – numoti ranka į 

moralines vertybes. Ši klaida – lemiantį likimą ir dažniausiai neatitaisoma. Nuo 

lengvabūdiškumo prasideda gyvenimo erozija. Jaunystės tragizmas yra tas, kad ji 

nėra amžina, o laiko save neklystančia, todėl daugelis, to nesuvokdami, braido 

palaidume, vartoja narkotikus, piktnaudžiauja alkoholiu, to pasekmė – nusivylimas 

gyvenimu. Svarbiausia, kad nesuvokia, jog klysta, tad klaidų neatitaiso, ir jos 

pasilieka visam gyvenimui. Žmogus tampa nedorėliu, savo gyvenimo išdaviku.                                                                                                                             

Dievas sukūrė žmogų laisvą – jis pasakė: gyvenk ir dauginkis ir kad neklystų paliko 

dešimtį Dievo įsakymų. Todėl labai svarbu giliai suvokti Dešimties Dievo įsakymų 

prasmę ir esmę. Dešimtyje Dievo įsakymų yra pasakyta, ko nereikia daryti, kad 

žmogus nenusidėtų ir per tai nepakliūtų į tamsiojo pasaulio zoną.  Nuodėmė - tai 

elgesio klaida, nusižengimai mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.                                                                                                                                                                    

Dvasinė žmogaus sveikata yra visko pagrindas. Žmonijos dvasinės struktūros yra 

Dievo  

sukurtos, ir jose suformuota žmogaus galimybių visuma: mokslo, meno, išminties, 

dvasingumo, dorybės, taip pat visos jo raidos programos – apvaisinimas ir 

augimas, taip pat sugebėjimas suvokti šviesiosios amžinybės išminties tiesas ir 

jomis vadovautis. Žmogus  - visatos dalelytė. Jis nori suvokti save bei jį supantį 

pasaulį. Visatoje – kaip ir valstybėje: Visatos dėsnių nežinojimas neatleidžia 

nuo atsakomybės už jų pažeidimus ir nesumažina pasekmių. Visatoje 

egzistuojantys dėsniai yra pastovūs, griežti ir visiems privalomi.                                                                                                                                

Žmogus yra mąstanti būtybė. Šviesios ir išmintingos mintys lemia jo gerą sveikatą 

ir likimą, tuo tarpu blogosios sužlugdo laimingą ir nerūpestingą gyvenimą. 

Žmogaus siela ir galvos smegenų bioenergetika yra pagrindinė, nors mums ir 

nematoma, žmogaus dalis.                                                                                                                                                       

Jauni žmonės, iškreiptos seksualinės revoliucijos dogmų,  žiauriai suklaidinti. 

Norint sukurti laimingą šeimą reikia į tai žiūrėti labai atsakingai, vengti 

atsitiktinumų, nors tai ir atrodytų „neromantiška“. Iki vedybų reikėtų vengti lytinių 

santykių, kurie slepia daugybę paslėptų pavojų: kaip telegonija ir kt.  (apie 
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telegonija plačiau 9 laikraštėlio numeryje).  Svarbiausia po vestuvių neįsileisti 

naujos chromosomų taršos, t.y. išlaikyti duotą priesaiką ištikimai mylėti, gerbti ir 

rūpintis vienas kitu ištikimai iki mirties.                                  „Prancūzijos kolegijų 

moksleivės, išgąsdintos Europą užgriuvusios AIDS, abortų ir neištikimybės 

epidemijos 1997 m. įkūrė slaptą organizaciją  „Pagarba“. Jos narės prisiekia, 

saugoti nekaltybę iki pat vestuvių ir gink Dieve netekėti už donžuano. Merginoms 

įgrįso banalus laisvas seksas. Jis paseno, išėjo iš mados. Vėl prasidėjo laiškų, 

švelnių pokalbių, romantiškos meilės, ištikimybės epocha. Tai suteikia sielai 

sparnus, suteikia moteriai galimybę rinktis, kuriam – geriausiam ir garbingiausiam 

– ji atiduos save, savo gyvenimą ir būsimus vaikus.“ Kai be didelių nuostolių sau 

moteris gali aprūpinti gyvybės energija vyrą, o vyras motrį, tai ir yra abipusė 

MEILĖ. Į meilės kanalų atvėrimą įtraukiamos pačios subtiliausios žmogaus 

energetinės struktūros. Jos yra labai jautrios ir todėl ypač lengvai pažeidžiamos. 

Pavydas, barniai, tarpusavio nesantaika ir kitokio pobūdžio neigiami reiškiniai bei 

emocijos naikina jautrias kanalų struktūras, šie palengva (o kartais ir labai greitai) 

užsidaro, ir meilė praeina.  Šiuo požiūriu labai pavojinga yra meilės vaisiaus 

sunaikinimas, nutraukiant nėštumą, nes jis iškarto ir negrįžtamai sunaikina labai 

daug subtilių sielos struktūrų, tad didelė dalis ryšio kanalų, o kartais ir visi 

užsidaro. Daugeliui pasiseka išlaikyti šeimą,  o kitiems toks gyvenimas tampa 

sunkia našta ir šeima išyra. Dažnai per nuodėmes meilės ryšys nutrūksta vienam iš 

sutuoktinių, o ypač pavojinga, kai patenkama į naikinimo programą per abortus, 

bendraujant su meiluže ar meilužiu, turinčiais tokių programų. Pavojingos ir kitos 

didesnės nuodėmės arba galybė smulkių, kurios kaip rūdys sugraužia didelį ir gerą 

jausmą. Abortas – tai žmogžudystė (daugiau 2016-03 mėn. laikraštėlyje Nr.3).                                                                                                                                                                        

Lytinio akto metu, o ypač orgazmo metu, susilieja vyro ir moters sielos ir jie tampa 

vienu dvasiniu kūnu. Šiuo momentu partneriai perkuodoja vienas kito sielos ir 

galvos smegenų valdymo struktūras. Po lytinio akto sielų jungtys pasilieka, nors 

kūnai nueina kas sau. Kai  

vyro (moters) sieloje sukyla pyktis , neapykanta nusivylimai ar kitos neigiamos 

emocijos, jos sukelia tokias pat neigiamas emocijas ir moters (vyro) sieloje, nors 

tuo metu jie yra skirtingose vietose. Ši tarpusavio priklausomybė egzistuoja kaip 

Visatos dėsnis. Tokie procesai vyksta tarp tėvų ir vaikų, tarp senelių ir anūkų, tarp 

buvusių meilužių ir net jų vaikų ir anūkų.                                                                                                                                                   

Sveika lytinė sistema yra žmogaus sveikatos, ilgaamžiškumo ir palankaus likimo 

kamienas. Dar tiksliau išsireiškus – visas žmogaus organizmas dirba lytinei 

sistemai, kad žmogus galėtų susilaukti sveikų ir sėkmingų palikuonių.                                                                                           

Šiek tiek apie kontracepciją (smulkiau laikraštėlyje 2016): vartojant 

kontracepcinius medicininius  preparatus nuo pastojimo, nusilpsta moters lytinė 

sistema tiek, kad moteris kurį laiką būna nevaisinga. Žmogaus imuninė sistema 

sutvarkyta taip, kad ji kovoja su bet kokiu blogiu. Taigi, moters imuninė sistema 

daro viską, kad įveiktų tą preparatą ir ji vėl taptų vaisinga. Dažniausiai taip ir 
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įvyksta, kai moteris pastoja, nors ir vartojo vieną ar kitą preparatą. Įvykus 

apvaisinimui, iškyla rimtas pavojus, kad dėl kontraceptinių preparatų vartojimo 

susilpnintos lytinės sistemos vaikas įsčiose vytysis nevisavertis, ar net nepavyks jo 

išnešioti. Net nutraukus vartoti kontraceptines priemones vartojusių moterų 

nesugeba išnešioti net pirmo vaiko. Net nutraukus vartoti kontraceptines 

priemones, metus ir ilgiau išlieka didelė persileidimo tikimybė arba pagimdo 

anksčiau laiko. Jų vaikai be išimties turi fizinės ir dvasinės sveikatos problemų ne 

tik vaikystėje bet ir visą gyvenimą. Dar vienas svarbus dalykas, kad dėl 

kontracepcinių tablečių moters organizme vykstant biocheminėms reakcijoms, 

susidaro naujas cheminis produktas. Tokio produkto gamtoje nėra, ir jis 

naikinančiai veikia vyrišką lytį, nes naikina vyrišką sėklą. Kyla klausimas, ar ne 

todėl vyrai tampa nevaisingi? Ir dar. Moters ovuliacijos laikotarpiu vykstant 

tuščiam lytiniam aktui susiformuoja vaiko siela be fizinio kūno.                                                                                                                                                                                                                                                        

Šiuolaikinis mokslas ir mokyklinis auklėjimas teikia matematikos , fizikos, 

chemijos, etikos, ir net religines žinias, bet visiškai nemoko gyvenimo išminties. 

Mes gimdome ir ugdome vaikus būti materialistais, be dvasinio polėkio, taurių 

idealų, meilės sau, savo tėvams, savo gimtinei...Neteisingas gyvenimo prasmės ir 

esmės suvokimas jį veda į dar gilesnę prarają, sukeldamas nepakeliamus sielos 

skausmus jam pačiam, tėvams, seneliams, šeimos nariams ir kt.                                                                                                                                                                                       

Nei Dievas, nei valstybė, nei gydytojai, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi 

padaryti pats žmogus,  taigi , ko nenori sau ir savo vaikams, niekuomet nereikia 

linkėti net didžiausiam priešui. Niekuomet nereikia pamiršti, kad lazda turi du 

galus, iš kurių vienu būtinai klius Tau. Prieš ką nors darydami, mes turime žinoti, 

kam  tai darome, Dar svarbiau paklausti savęs kodėl  tai darome,  ar numatome 

pasekmes?                           Žinotina, kad abortas, nėštumo išsigandimas turės 

neigiamos įtakos ne tik šiam, bet ir būsimiems šios motinos ir šio tėvo (net 

gyvenant kitoje santuokoje) kūdykiams. Nėštumo išsigandimas ir abortas per 

niekada nepertrūkstantį motinos ir tėvo ryšį su vaikais veikia ir jau augančius, 

prieš abortą gimusius vaikus. Žmogus turi nuo pat vaikystės galvoti apie savo 

sveiką senatvę. Sveika senatvė yra tada, kai vaikai sveiki, ir laimingi, anūkai sveiki 

ir laimingi. Kodėl taip yra? Todėl, kad vaikai ir anūkai yra mūsų sielų tęsinys. 

Išeitis – gimdyti sveikus vaikus. Jiems augant kuo daugiau suteikti dvasinio turto, 

auklėjant įdiegti dieviškąją išmintį. Visą gyvenimą mastyti ir elgtis taip, kad būtų 

laimingi mūsų vaikai, anūkai, proanūkai ir tolimesnės palikuonių kartos. Jei 

sugebėsite ir patys būsite sveiki bei laimingi, ir kiti mus gerbs. Nei Dievas , nei 

valstybė, nei gydytojas, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi padaryti pats 

žmogus. 

Paruošė Aldona Marija Gedvilienė pagal Jono Markūno VI leidimo knygą „Žmogaus 

gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“  
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  Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotoja 
A.M.Gedvilienė. 
Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis redaktorius! Gal atsilieptų 
galintys padėti? Pinigų neturime!  

Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame iš visos Lietuvos 
korespondentus 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 

                                                        

 

 

 

 

 

 


