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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS  
Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas 
amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo saskaita 
LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio 
taupomoji kasa“,kodas 300087289                                                                                   
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2 

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

 
                                     Nr. 6 - 7 (79-80)                                                                     
Klaipėda 2018-06-28 

avadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. „MŪSŲ 
MIESTAS KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas. Internetinis laikraštėlis 
skirtas visiems LIETUVOS ŽMONĖMS, leidžiamas vieną kartą mėn.  
Užsiprenumeruoti galite nemokamai  amgedv@gmail.com; 
Visada galite paremti.  Būsime dėkingi už 2 %!                                                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------- 

                                        VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!  

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI!                                                                         
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  

Sveikiname su Lietuvos valstybės atsiradimo Švente! Karalius 

Mindaugas buvo geras ar blogas, bet įkūrė Lietuvos 

Valstybę! 

                        

Pastaba: iš istorijos faktų neišmesi, o padiskutuoti galima... 

      Šiame laikraštėlyje skaitykite:                          

1. 4 000 000 – Tautinė giesmė per visą pasaulį... 

  

ETIKOS 
UNIVERSITET
AS BAIGĖ 
2017/2018 
MOKSLO 
METUS.Trump
a paskaitų 
apžvalga 
numatoma 
ateityje!

INFORMACIJA   
TEIKIAMA: 

Prezidentė-         
Aldona Marija 
Gedvilienė  tel. 
866673965  

 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduotoja 

GERTRŪDA 
PETRĖTIENĖ 

Telef.  
861722404 

Daugiau 
informacijos 

www.lps.eu 

http://lietuvosvisuom
enestaryba.lt/ 
 http://lietuvosvisuo

menestaryba.lt/etik

os-universitetas/lvt-

ok-ir-lps-rezoliucija-

kreipimasis/kreipim

asis/   
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2. Nemirtingo sąjūdžio 30-mečio minėjimas Klaipėdoje. 

3. LPS KVIETIMAS 

4. Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) Organizacinio komiteto(OK) ir Lietuvos 

pensininkų susivienijimo (LPS) REZOLIUCIJA – KREIPIMASIS. 

5. LVT OK ir LPS kreipimasis į Pasaulio lietuvius 

6. GAUTA INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI: energetikos ministerija (2), VLK (7). 

7. NUOMONĖS - ekonomika: Kęstutis K Urba; Valdas Vižinis 

8. Vilniaus forumas – dėl prof.V.Radžvilu, kaip susidorojimo įrankiu... 

9. Senjorai pavargo būti našta Lietuvai Darius Čiužauskas „Respublika‘ su 

komentarais... 

10. LPS narių sveikinimai, gimusiems birželį ir liepą. 

11. Sveikata 

12. Gyvenimo filosofija 

13. Redaktoriaus žodis 

14. Mūsų draugai 

                                                        

        4 000 000 TAUTINĖ GIESMĖ PASAULIUI !    

 

 

Nuotraukos iš 

interneto...(autorius nenurodytas).                 

      Dainuok Tėvyne, šok Tėvyne, žygiuok per Žemės rutulį, 

      Sugrąžink visus vaikus namo, pamatė, pasimokė, gana...Tėvynė laukia!    

                                                        

  Nemirtingojo Sąjūdžio minėjimas Klaipėdoje – 
įspūdis 
                      Žmonės susirinko prie Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susijungimo paminklo. 
Viskas buvo paruošta puikiai – žmonės pasistengė. Oras – nuostabus, bet žmonių mažokai, 
kai matai stendo istorinėse nuotraukose minias žmonių, tai dabar visai kitas vaizdas: 
paminėti tokią 30 metų sukaktį galėjo susirinkti daugiau...Ugningiausia kalba – 
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D.Varkalio – daug tiesos ir nevilties jo kalboje, prisiminta tas metas, kai visų širdys buvo 
pilnos meilės Lietuvai, pilnos drąsos ir ryžto...kur visa tai dingo? Kodėl visi tokie abejingi 
ir bejėgiai...Kur mūsų tautos tikrieji šeimininkai? Kviečiame visus prisijungti prie 
Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto – steigti filialą Klaipėdoje. 
Beviltiškos dejonės niekam nereikalingos, pirmyn į vienybę ir į rimtus darbus!                                                                                                                                   

Visus pritariančius kviečiame registruotis telef. 
866673965;861294967;  
    

                                                        

Lietuvos Pensininkų Susivienijimas 
                  Kviečiame  

                        

 Lietuvos pensininkų susivienijimas kviečia visus (nuo 18 metų) 
į savo gretas, ypatingai tuos, kurie šiomis dienomis tapote senjorais. 
Suprantame, kad darbo stalo netekus, atsiranda tuštuma, nesikamuokite 
svarstydami, kaip gyventi toliau, o prisijunkite prie mūsų, nesvarbu kokiame 
Lietuvos kampelyje gyvenate. 
Planuojame sukurti tris grupes:  
 

1. nuo 18 iki 30, (pasisemsite patirties); 

2. nuo 30 iki senjoro; 

3. visi Lietuvos senjorai! 

Pastaba: tegu negazdina Jūsų mūsų organizacijos pavadinimas,  

1. kažkada visi būsime senjorais;  

2. gyvenime su laiku viskas kinta... 

 

KONTAKTAI: Aldona M arija 866673965; Gertrūda  - 861722404  

                                                        

        LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS 

ORGANIZACINIO KOMITETO IR  LIETUVOS  

PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO 

                   REZOLIUCIJA - KREIPIMASIS 

      Į VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS IR VALDŽIOS 

                                        ATSTOVUS               
                     Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) 

organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą (2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų 

visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos programos. 

2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdis, 

kuriame VISI dalyviai pritarė vienbalsiai Lietuvos etinių – moralinių, 

heraldinių vertybių atstatymui Lietuvoje. 
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            Posėdžiauja LVT OK išplėstinės Tarybos nariai. (nuotraukos AMG) 

 Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam, neturtingam, 

vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (tikras viešas genocidas), vaikų genocidas (neperkami 

ekologiški maisto produktai iš vietinių augintojų). 

Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui AR SENJORUI (kuriems gydytojai 

nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba Moteriai – Motinai, kur dingo vyrų 

inteligencija, dženteligentiškumas? Tegu gerbia save visų profesijų žmonės, kurie aukštindami 

save (kuriems uždarbį moka visi Lietuvos gyventojai) pamiršta tikrąsias žmogiškas 

vertybes. Neleiskime užsisėdėti jokiose pareigose (ypatingai socialinėje tarnyboje, medicinoje ir 

kt.), nes tai gimdo nejautrą ir korupciją. 

                         Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą KREIPIMĄSI, 

kad atkreiptumėm visos Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas vyksta Lietuvos gyvenime. Siaubą 

kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes nėra juose tos ugnelės, kuri mums švietė 

sąjūdžio laikais. Patriotizmas pamiršta savoka. Paklauskite, kas pirmiausia palieka Lietuvą – 

dažniausiai tai jie – užaugę jau Nepriklausomybės metais...ir ne tik... 

Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami į šulinį 

kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės tiesiogine prasme ir paslėptos 

(šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.), Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas 

moralės smukimas. Lietuva naikinama 

visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė valstybė, teisinis nihilizmas 

(globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko 

finansavimo ir dėl moralinių – etninių priežasčių. Pagal savižudybes pirmaujameES. 

                           Kur dingo Lietuvos bankai? Užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų 

pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į užsienį. Beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, 

netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos - pamirštos tikrosios 

žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas! Ar ne tai yra viena iš svarbiausių priežaščių, kodėl 

žmonės bėga iš Lietuvos. Pamirškime asmenines ambicijas,svarbiausia – vienybė. Dabar 

pirmoje vietoje pinigai ir turtas! Atsikvošėkime pagaliau...Išsirinkome valdžią, kurios norėjome, 

stengiasi Lietuvą išvesti iš praeitų vyriausybių pridarytų klaidų, 
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Visada reikia pagalvoti apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš inercijos tęsti puolimus. 

Jeigu mes rinkdami pasitikėjome, tai padėkime, atkreipkime dėmesį į tas situacijas, 

kurios labiausiai šiandien reikalauja dėmesio ir taip parodysime savo pasiryžimą tapti savo 

Tėvynės šeimininkais. Visų tų klaidų pasekoje, - daugybę apsigimimų, nepagydomų ligų, o dar 

kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte laidą apie būrį neįgalių vaikų, 

kuriuos bandoma integruoti į gyvenimą, bet to galėjo ir nebūti, jie tapo tokiais, dėl būsimų 

tėvų žinių trūkumo. 

Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali prisidėti ir tapti 

Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais. Niekada nepamirškime, kad 

kiekvienas visuomenės narys atsakingas už tai kas vyksta Lietuvoje! 

 

                      Prisijunkime (prie Etikos Universiteto), kurkime, dalyvaukime, kovokime su 

amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis 

nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs 

pasikeitimai, jeigu visi būsime nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip 

reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo įsakymų, tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai 

pasikeis, įvyks stebuklas... Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys 

nieko nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai 

galvosim vienu metu visi kartu.). 

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

„Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, dori, sąžiningi, 

laikytųsi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą!” 

Tokiu būdu, nuo tos akimirkos, mes visi tampame Etikos 

Universiteto dėstytojais ir klausytojais. Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! 

Tepadeda mums Dievas! 

Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje 

(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė, 

lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965; ir Antanas Andziulis telef. 860302980, 

antanasandziulis@gmail.com; 2017-12-16 Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto 

posėdyje,(LVT protokolas Nr.7.).                                      

                                                                                                                                 Lietuvos 
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Visuomenės Tarybos Organizacinis                                        

                      Komitetas 

 

                                Naujiena: "Bręstančių pasaulinės tvarkos pokyčių 

akivaizdoje visus lietuvius, kurioje šalyje jie bebūtų, visus, kurių tėvai, seneliai ar 

proseneliai yra lietuviai, visus, kurių šaknys Lietuvos Didţiojoje Kunigaikštystėje 

ar dar ankstesnių 

laikų Lietuvoje, visus, kuriuos jų gyslomis tekantis kraujas ir protėvių dvasia 

kviečia lietuviškuoju papročiu vardan ateities gyventi darnoje su visuomene, su 

gamta ir visa gyvastimi, kviečiame jungtis prie mūsų, idant, laikui atėjus, 

galėtume visi kartu priimti svarbius ateinančioms kartoms bendrabūvio 

sprendimus. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinis komitetas" 

Nuotraukoje Lietuvos visuomenės Tarybos organizacinis komitetas 

Vilniuje, Karininkų ramovėje po posėdžio...(nuotr. A.M.G).                                                                                           

                                                        

                            GAUTA INFORMACIJA žiniasklaidai 

        Laba diena, 

siunčiame Jums pranešimą. 

Aurelija Vernickaitė – ministro patarėja 

             I.   Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas: pramonei sukurtos 

palankios sąlygos energetikoje didins jų konkurencingumą 

regione Seimui pritarus Energetikos ministerijos siūlymams, nuo 2019 m. 

sausio 1 d. didžiosioms pramonės įmonėms mažės mokestinė našta, taikant 

diferencijuotą VIAP mokestį. Taip pat didžiosios verslo įmonės galės greičiau 

ir paprasčiau prijungti įrenginius prie dujų ir elektros tinklų. Tai sukurs 

sąlygas augti Lietuvos pramonės konkurencingumui ir pagerins investicinę 

aplinką. Geros naujienos laukia ir buitinių vartotojų – jiems taip pat mažės 

biurokratinė našta, prijungiant elektros ir dujų įrenginius. 

 

               Seimas pritarė, kad intensyviai elektros energiją naudojančiuose pramonės 

sektoriuose veikiančioms įmonėms būtų mažinama mokestinė našta. Teisės aktų 

pakeitimai numato, kad už elektros energijos 

kiekį, viršijantį vieną gigavatvalandę, už praėjusius kalendorinius metus įmonės 

galės susigrąžinti 85 proc. sumokėtos VIAP kainos dalies, susijusios su elektros 

energijos gamyba, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. 

„Pagaliau Lietuva įstos į palankias sąlygas energijai imliai pramonei turinčių šalių 

klubą. Tai leis ne tik stiprėti esamų įmonių konkurencingumui, bet ir sukurs 

palankų investicinį klimatą naujiems investuotojams ir aukštą pridėtinę vertę 
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kuriančiam verslui“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

Šia lengvata galės pasinaudoti tiek jau veikiančios, tiek naujai investavusios 

energijai imlios pramonės įmonės. Sukūrus geresnės verslo sąlygas, per 

ateinančius 15 metų planuojama pritraukti investicijų už daugiau nei 700 mln. 

eurų. 

Panašias diferencijuotas VIAP schemas mūsų regione jau taiko Lenkija, Latvija, 

Rumunija, Slovėnija, 

Čekija, Bulgarija. 
 

Pagarbiai Aurelija Vernickaitė 

El.p. aurelija.vernickaite@enmin.lt 

Tel. 8 706 6 4812, 

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

Andrius Jovaisa 

Laba diena, siunčiu pranešimą žiniasklaidai. 

                II. Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas: 

Baltarusija  branduolinę saugą turi užtikrinti ne 

popieriuje, bet praktiškai įgyvendindama visas 

rekomendacijas 
Energetikos ministras Ž. Vaičiūnas: Baltarusija branduolinę saugą turi 
užtikrinti ne popieriuje, bet praktiškai įgyvendindama visas rekomendacijas 
  
Šiandien (liepos 4 d.) Europos Komisija (EK) paskelbė Astravo atominės elektrinės (toliau 
– Astravo AE) streso testų ataskaitą. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu, 
Baltarusija privalo ištaisyti visus nukrypimus nuo tarptautinių ir visuotinai pripažintų 
branduolinės saugos reikalavimų pagal ekspertų grupės rekomendacijas. Tai leistų 
kalbėti bent apie dalinį Astravo AE saugumą, kadangi Baltarusijos atlikti streso testai yra 
tik vienas iš branduolinės saugos užtikrinimo elementų. 
  
„Ši ataskaita yra tik pirmasis žingsnis. Pagrindinis principas, kurio nuosekliai laikosi Lietuva – 
ekspertų rekomendacijas Baltarusija privalo įgyvendinti iki licencijos Astravo AE išdavimo. Tai 
neturi likti popierinėmis rekomendacijomis, kurias patogu naudoti propagandinėms 
interpretacijoms. Tiek Lietuvos, tiek ES, tiek pačių Baltarusijos žmonių interesas yra siekti, kad 
nustatyti trūkumai, kurie yra esminiai saugos požiūriu, būtų ištaisyti. Neįsivaizduojame, kad 
Astravo AE galėtų gauti licenciją eksploatacijai neįgyvendinusi šių rekomendacijų ir kol nebus 
atsakyta į visus kitus Lietuvos keliamus saugos klausimus“, – sako energetikos ministras. 
  
Energetikos ministro teigimu, ypač svarbu, kad EK taip pat laikosi pozicijos, jog ekspertų išvados 
turi būti tinkamai įgyvendintos. Išplatintame pranešime EK teigia, kad Baltarusijos valdžia 
turėtų parengti Nacionalinį veiksmų planą, kuriame numatytų visų ataskaitoje nurodytų 
rekomendacijų įgyvendinimą laiku. 
  
EK taip pat išreiškė poziciją, kad yra pasirengusi toliau likti įsitraukusi į šį procesą ir dalyvauti 
stebėsenos procese, ar Baltarusija tinkamai įgyvendina Astravo AE saugą didinančias priemones. 
Pranešime pažymėta, kad EK branduolinę saugą vertina kaip pagrindinę temą tolimesniuose ES 
santykiuose su Baltarusija. 
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. 
  
Pagarbiai 
Andrius JOVAIŠA 
Vyriausiasis specialistas komunikacijai 
  

Administravimo ir bendrųjų reikalų skyrius 
El.p. andrius.jovaisa@enmin.lt 
 

 
 

 
Išrinktas Ignalinos AE valdybos pirmininkas 
 
Laba diena, siunčiu pranešimą žiniasklaidai. 

Išrinktas Ignalinos AE valdybos pirmininkas 
  
Šiandien (liepos 5 d.) įvykusiame VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) valdybos posėdyje 
išrinktas valdybos pirmininkas. Juo dviejų metų kadencijai tapo energijos perdavimo ir 
mainų įmonių grupės valdymo bendrovės EPSO-G infrastruktūros direktorius Rimvydas 
Štilinis. 
  
„Valdybai keliamas svarbiausias tikslas – užtikrinti, kad IAE eksploatacijos nutraukimo darbai 
vyktų saugiai, taupiai ir skaidriai, Lietuvai užsitikrinant tinkamą jėgainės uždarymo finansavimą 
naujoje 2021-2027 metų finansinėje perspektyvoje. Mūsų uždavinys yra šį tikslą sėkmingai 
įgyvendinti“, – sako R. Štilinis. 
  
R. Štilinis taip pat yra elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ valdybos 
pirmininkas ir dujų transportavimo bendrovės „Amber Grid“ valdybos narys. 
  
Naujasis IAE valdybos pirmininkas 2002-2014 m. dirbo „Lietuvos energija“ bendrovėje, 2008-
2014 m. joje ėjo Statybos ir infrastruktūros departamento bei Infrastruktūros kompetencijų 
centro vadovo pareigas. 2014-2015 m. R. Štilinis dirbo UAB VAE SPB generaliniu direktoriumi ir 
vadovavo UAB „Lietuvos energija“ Projektų valdymo departamentui. 
  
R. Štilinis yra Kauno Technologijos Universiteto elektros inžinerijos mokslų magistras. 
  
Daugiau informacijos – prisegtame dokumente. 
  
Pagarbiai 
Andrius JOVAIŠA 
Vyriausiasis specialistas komunikacijai 
  
Administravimo ir bendrųjų reikalų skyrius 
El.p. andrius.jovaisa@enmin.lt 
Tel. 8 706 64870, mob.tel. +370 684 53957 
 

 

   VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS (VLK) INFORMACIJA 
 

1. 2018-07-03 Darbą pradeda naujas VLK vadovas 
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Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymu laikinai vadovauti 
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) paskirtas 
Viačeslavas Zaksas – VLK direktoriaus pavaduotojas Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos                                                                                                  
Ryšių su visuomene skyrius 

2.   2018 07 02 

Kaip veiks naujoji vaiko teisių apsaugos sistema: svarbiausi aspektai 

 

    
 

     Paskelbta naujiena "Ką privalu žinoti apie sveikatos draudimą, 

baigiant mokyklą ar studijas? " (2018-06-29) 
  

 
3.  VLK_Naujienos@vlk.lt   2018-06-29 

Ką privalu žinoti apie sveikatos draudimą, baigiant mokyklą ar studijas? 

Mokyklas ir nuolatines studijas baigiantiems jaunuoliams kiekvieną vasarą tampa 
ypač aktuali  jų draustumo privalomuoju sveikatos draudimu tema. Vilniaus 
teritorinė ligonių kasa primena, kad valstybės lėšomis jie yra apdrausti iki šių metų 
rugpjūčio 31 dienos (imtinai). Valstybės lėšomis yra draudžiami visi Lietuvos 
Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų moksleiviai bei 
studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas. Jei 
šiems jaunuoliams mokslai baigiasi vasarą, privalomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) jie yra apdrausti iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). Studijas baigus ar nutraukus  

kitu laiku (pavyzdžiui, žiemą arba pavasarį), draudimas galioja iki mokslų baigimo 
mėnesio pabaigos. „Nuo rugsėjo PSD įmokas kiekvieną mėnesį už save patys turės 
mokėti tie jaunuoliai, kurie rugsėjį nesimokys pagal nuolatinės studijų formos 
studijų programas arba nebus draudžiami valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių. 
PSD įmokas patys turės mokėti ir tie, kurie nedirbs pagal darbo sutartį ar valstybės 
tarnyboje, t. y. nepriklausys tai grupei darbuotojų, už kuriuos šias įmokas moka 
darbdavys", – sako Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) Gyventojų 
aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rolanda Jonuškienė.  Skaityti visą 
pranešimąValstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su 
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visuomene skyrius 

4. 2018 06 29  
  

 

   

Jungiami mokesčiai: kodėl tai neturės įtakos išmokų dydžiui eurais? 

 

5. 2018 06 29 Seimas pritarė mažiausių pensijų didinimui 
 

 

6. Paskelbta naujiena "Vaiko sveikatos patikrinimas: tėvai raginami 

nelaukti rugsėjo" (2018-06-27) 

 2018-06-27 Vaiko sveikatos patikrinimas: tėvai raginami nelaukti 
rugsėjo 

 

7. 2018 06 25  

 Sujungiant mokesčius, išmokos „į rankas“ gyventojams lieka tokios pat 
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 Algimantas Matulevičius. O gal jau laikas 
atvirai pasakyti – valstybė užvaldyta. I  
 
dr. Algimantas Matulevičius, buvęs LR Seimo NSGK pirmininkas 
2018 m. liepos 4 d. 17:36 

 

Nerimsta aistros dėl slaptų pažymų apie verslo įtaką 

politikai. Štai nuo čia ir prasideda iškreipta tiesa. 

 
Algimantas Matulevičius 

© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.) 

Įtaka daroma ne tik politikams, o visiems, kurie priima sprendimus valstybės 

vardu: eiliniui, dedančiam parašą, leidžiančiu statyti arba ne, savivaldybės 

tarnautojui; teisėjui, kuris tos pačios valstybės vardu nusiūs į kalėjimą ne 

dešimčiai, o tik porai metų arba visai nebesiųs; dar geriau „savam“ prokurorui, 

kuris net neperduos teismui to, ką reikia perduoti; valstybės Prezidentui/ei, kuris 

arba bandys ką nors pakeisti šioje ašarų pakalnėje, ar tik stebės lyg iš Mėnulio 

nukritęs.                                                                                                                                                        

O ką stebime mes? Atėjus „Sąjūdžio“ 30-mečiui, kuris, pasinaudojęs Michailo 

Gorbačiovo „perestroijka“ (šių eilučių autoriui teko su juo, jam lankantis (1989m.) 

Lietuvoje, diskutuoti ir aiškiai pasakyti, kad Lietuva turi išeiti iš SSRS), manau, 

pats laikas nors truputį atskleisti tos scenos užuolaidą, kuri vadinasi politika, o 

gerąja šio žodžio prasme – valstybės valdymas. Esu dar 2008 m. išleidęs knygą  
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„Valstybės valdymo užkulisiai“ ir, būdams iš prigimties optimistas, maniau, kad 

bent dalį ten minimų negerovių per dešimtmetį tikrai pašalinsime. O ten kalbama 

ne apie šiaip sau negeroves, o apie valstybės užvaldymą. Apie antikonstitucinio 

„valstybininkų“ klano susiformavimą ir šalies specialiųjų tarnybų pajungimą jų 

klano tikslams. Gauti kompromituojančią ar šiaip jautrią informaciją apie minėtus 

sprendimų priėmėjus ir jų vykdytojus. O tada jais manipuliuoti, kaip tikromis 

marionetėmis. 

Susiję straipsniai: 

Algimantas Matulevičius. Slaptos pažymos ir viešumas  (85) 

Ponai ir ponios, būkite tokie malonūs ir susimąstykite, ar gali valstybėje, kurioje 

tikroji valdžia yra ne valdžia, o šiaip iš užkulisio režisuojamo prasto vodevilio 

atlikėjai, būti kas nors tikro. Juk mes su jumis stebime ir skaitome arba specialiai 

mums pakišamą skandaliuką po skandaliuko, arba labai prasto skonio visokio 

plauko pseudo žvaigždučių šou. Tai daroma su vienu vieninteliu tikslu. Ne siekiant 

sukurti normaliai ir dorai, vieningai veikiančią bendruomenę, siekiančia bendro 

tikslo – gėrio visiems ar bent daugumai. Deja, siekiama nedidelei grupei, o 

teisingiau – klanui, kuo daugiau naudos visų kitų sąskaita. 

Kad valstybės užvaldymas niekur nedingo patvirtina ir LR Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės atviras prisipažinimas, kad ji negaudavo informacijos iš specialiųjų 

tarnybų, tame tarpe ir iš VSD. Nežinojo net ir apie tuos išviešintoje ir kasdien 

papildomoje (jau net juokingai tas pildymas atrodo) taip vadinamoje PAŽYMOJE. 

Rizikuoju užsitraukti mūsų specialiųjų tarnybų nemalonę, bet drįstu teigti, kad ši 

garsioji PAŽYMA – visai ne PAŽYMA. Tai tik atskirų faktų ir epizodų rinkinys, 

kuris nuo to netampa geresnis, bet neatitinkantis solidaus dokumento formos ir 

turinio. Patikėkite, šių eilučių autoriui tokių dokumentų perskaityti teko ne vieną. 

O gerbiama Prezidentė lai neverkšlena, kad jai kažkas nedavė anksčiau. Tada 

leiskite paklausti, o kas skiria visų šalies specialiųjų tarnybų vadovus. Atsakau – 

Prezidentas/ė. Štai čia galima būtų padėti riebų tašką, bet gaunasi tik kreivas 

klaustukas. KAS VALDO VALSTYBĘ? 

Man vadovaujant LR Seimo NSGK, o Prezidentaujant ponui Valdui Adamkui, 

nustatėme, kad VSD, o ir kitoms specialiosioms tarnyboms, vadovavo 

„valstybininkų“ klanas, kurio nekarūnuotu lyderiu – „pilkuoju valstybės 

kardinolu“ – buvo tapęs ponas Albinas Januška ir Co. Tai ne mano pramanai, tai 
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paremta konkrečiais faktais. Paminėsiu tik keletą iš jų. Nors buvusio užsienio 

reikalų ministro pono Antano Valionio niekaip negalime priskirti prie klanui 

nepatikusių, bet net juo pilnai nebuvo pasitikima. Siunčiant slaptus dokumentus 

ministrui, būtinai VSD tokį patį dokumentą siųsdavo ir jo pavaduotojui A. 

Januškai. Nors pagal tvarką to daryti neturėjo. Negana to, mes gan tiksliai 

išsiaiškinome, kad tuometis VSD vadovas Arvydas Pocius net nesislapstydamas 

nuo savo karininkų skambindavo vyriausybiniu telefonu ponui A. Januškai 

pasiklausti ką daryti ne jo oficialios kompetencijos klausimais. Be to, buvo ir uolių 

parankinių. Labai iškalbingas faktas, kai buvęs VSD vadovo pavaduotojas Darius 

Jurgelevičius, pasiėmęs operatyvinę bylą, ją laikė kelis mėnesius ir vis negrąžino 

ten, kur ji turi būti, o VSD techninis padalinys fiksavo, kad faktai iš tos bylos 

žinomi tam, kuris buvo VSD sekamas. Už tokius dalykus gresia baudžiamoji 

atsakomybė, bet tik ne Lietuvoje. Šis ponas išstumtas iš VSD sėkmingai vystė 

žiniasklaidos verslą Gruzijoje, kur buvo įsigijęs TV kanalą (iš kur pinigai?). 

Ne prasčiau klano naudai darbavosi ir kitas buvęs VSD vadovo pavaduotojas 

Darius Dabašinskas, kuris „sublizgėjo“ ir CŽV kalėjimų istorijoje. LR Seimo NSGK 

nustatė ir pateikė pakankamai faktų apie valstybės užvaldymą ir apie tai, kaip jos 

specialios tarnybos tarnauja ne valstybei. Mes savo ruožtu padarėme bent tiek, 

kad per didžiausius vargus nuo vadovavimo VSD buvo nuimtas ponas Arvydas 

Pocius. Tam buvo žiauriai priešinamasi ir daroma viskas, kad būtų susidorota su 

manimi kaip NSGK pirmininku ir slaptos medžiagos išviešinimo iniciatoriumi. 

Nebesikartosiu apie visą grandinę sekusių grasinimų. Paminėsiu vieną man labai 

skaudų. Vieną ankstų 2007 metų rytą mano žmona Gražina su reikalais važiavo 

mieste ir privažiavo pagal reikiamą adresą Ulonų gatvėje. Jai kelkraštyje sustojus 

ir ruošiantis išlipti iš automobilio, visiškai atsitiktinai pastebėjo iš paskos 

didžiuliu greičiu atlekiančią kitą automašiną. Šeštuoju jausmu pajutusi kažką 

negerą sugebėjo peršokti iš vairuotojo pusės į keleivio sėdynę. O ta kita 

automašina prasilenkdama numušė žmonos mašinos veidrodėlį ir nemažindama 

greičio nulėkė. Gatvė buvo tuščia. Manęs nebuvo Lietuvoje. Žmonos klaida, kad 

nesikreipė į policija. Ji labai išsigando ir buvo šoke. Jeigu ji būtų lipusi iš mašinos, 

aišku, kad būtų baigęsi tragiškai. 

Suprantama, kad tie signalai turėjo vieną tikslą – įbauginti. Ir, matomai, ne tik 

mane, o ir man pritariančius. Mes pradėjome istorinės reikšmės darbą, tai yra 

valstybės apvalymą nuo suįžūlėjusių ir ją bandančių užvaldyti apsišaukėlių, kurį 



14 
 

iškilmingai 2008 m. rinkimus laimėjusi TS-LKD ir 2009 m. nauja Prezidentė 

žadėjo pratęsti ir užbaigti. Deja, nepadarė nieko. Matomai, grasinimai padarė 

savo. Nes kaip kitaip, jei ne BAIME, galima paaiškinti atskirų politikų elgesį. 

Dabar lyg feniksas iš pelenų pakilusi vėl reiškiasi ponia Rasa Juknevičienė. Lygiai 

taip pat ji tada per tyrimą koneveikė UAB „Dujotekaną“ ir jos savininkus. O tapusi 

KAM ministre viską pamiršo. Nieko neveikė ir jai antrinęs, premjeru 

tapęs, Andrius Kubilius. Jie ne tik nepasistengė, kad tokios dujų tarpininkės kaip ši 

ir panašių išvis nebeliktų, bet dar leido panašioms pinigų darymo schemoms 

suklestėti ir elektros energetikoje. Ir, kaip matome, būtent jų dėka labiausiai 

pralobo MG Baltic, nebuvo sutramdytas įžūlus V. Uspaskicho siautėjimas ir 

Lietuvos šmeižimas. Jų valdymo metais, pagal Seimo komisijos ir kitų valstybės 

tarnybų išaiškintas korupcines schemas, Arvydo Sekmoko valdomoje 

ministerijoje buvo išplauta šimtai milijonų litų. O suskystintų dujų terminalas, 

kurį Butingėje ant kranto buvo galima pastatyti, pagal Bronislovo Lubio 

specialistų skaičiavimus, už 250 milijonus eurų, jų išnuomoto laivo registruoto 

ofšorinėje (mokesčių vengimo zonoje) nuoma per 10 metų valstybei kainuos virš 

614 milijonų eurų, o kiek dar reikės išpirkimui. Be to, niekas negali garantuoti, 

kad nebus neigiamo poveikio aplinkai tokioje jautrioje Kuršių marių 

ekosistemoje. Už tai ponas A. Sekmokas gavo valstybinį apdovanojimą. O A. 

Skardžiui už teisingų faktų paviešinimą gresia apkalta. 

Nieko asmeniško, ponai, tik faktai. Kur jūs, mėgstantys moralizuoti, buvote, kad 

apgintumėte nuo šmeižto Vytautą Pociūną? Ar nors pirštelį pajudinote, kad jo 

šmeižikai, jeigu nepasodinti, tai nors viešai būtų pasmerkti? Štai būtent tokiame 

veidmainiškame elgesyje bei mėgstančių kitus auklėti ir matosi tikrasis politikų 

veidas. Kažkodėl apie tai garsioje Pažymoje nė žodžio, gal kitoje, po dešimtmečio, 

perskaitysime. 

Dabartiniu metu vykstančio parlamentinio tyrimo didžiausia yda yra ta, kad buvo 

neišsiaiškintos esminės grėsmės valstybei ir neatsispirta, nežinau, specialiai ar ne, 

nuo mūsų atskleistos didžiausios grėsmės – Valstybės užvaldymo. Nenagrinėjami 

to užvaldymo mechanizmai ir veikiantys asmenys. O toks epizodinis ir trumpas 

kai kurių verslo grupuočių „pakutenimas“, manau, baigsis, kaip baigėsi garsioji 

darbo partijos byla. Buvo įrodytas nelegalių 24 milijonų litų kiekis, panaudotas 

neteisėtai užvaldant Lietuvos politinę sistemą, ir nieko, vsio zakono... 
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Ir vėl ponas jogos mokytojas aiškiai pareiškė: grįžtu Lietuvos premjeru. Jis jums, 

ponuliai politikai ir temidės tarnai, atsikrenkštė ir spjovė į veidą. O jūs pabrukę 

uodegas nusišluostėte ir nubėgote slėpti galvas kaip stručiai į smėlį. „Moralioji 

žiniasklaida“, pajutus didelių pinigų (suprantama, daugiausia grynų) kvapą, net 

žodžiu nesumykė, kad tai tiesioginė grėsmė mūsų valstybei. Taip ir gimsta 

valstybės užvaldymas. 

Negalima pamiršti vieno, kad priešiškų valstybių spec. tarnybos naudoja mišrius 

ir pakankamai supainiotus veikimo būdus. Ir didžiausias pavojus slypi ten, kur 

nesitiki. 

(Laukite tęsinio) 

                                                       
                  

 Senjorai pavargo būti našta Lietuvai 

 
2018 gegužės mėn. 20 d. 19:00:39 
 
Darius ČIUŽAUSKAS - Respublika 
                 
                    Jaunimui sprunkant iš gimtinės, Lietuva sparčiai sensta, ir 
nieko nedarant, valstybės laukia liūdnos pasekmės. Lietuvos 
pensininkų susivienijimo prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės  

Egidijaus Jankausko nuotr. 
įsitikinimu, oriai gyventi Tėvynėje nusipelno visi Lietuvos gyventojai, nesvarbu, kokio jie būtų 
amžiaus. Tačiau ji apgailestauja, kad ne visi tiki, jog kada nors taip ir bus. O senjorai, sako 
klaipėdietė, norėtų būti girdimi ir naudingi valstybei. 

                                                                                                                                                                                      
Aktyvia veikla Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė Aldona Marija Gedvilienė siekia, kad 
šalies valdžia girdėtų ne vien tik save, bet išgirstų ir visus Lietuvos piliečius.  
Klaipėdietė A.M.Gedvilienė prieš kelerius metus nusprendė suvienyti apie orią senatvę svajojančius 

ne tik pajūrio, bet ir visos šalies gyventojus. Tačiau prieš trejus metus oficialiai įkurtas Lietuvos 

pensininkų susivienijimas šiuo metu turi tik apie pusšimtį narių. Kaip ir susivienijimo prezidentė, 

beveik visi jie yra klaipėdiečiai. Pačios A.M.Gedvilienės tai nė kiek nestebina. Ji nebijo pripažinti, kad 

ne visi senjorai pritaria jos pačios ir vadovaujamos organizacijos veiklai. Kodėl?                                                                        

„Mums rūpi ne tik šokiai ir dainos. Negalime abejingai stebėti, kas vyksta Lietuvoje. Matydami ir 

aiškiai įvardydami problemas, kritikuojame tuos, kurie yra to nusipelnę. Todėl kai kuriems 

esame net tapę persona non grata“, - pradėdama pokalbį su „Respublika“ sakė A.M.Gedvilienė. 

- Dabar dažniausiai girdime tik senjorų dejones, kad mažos pensijos. Su tuo niekas 

nesiginčija. O iš tiesų, kaip Lietuvoje dabar gyvena senjorai? 

- Sakyčiau, dvejopai. Yra kategorija viskuo besiskunžiančių ir nuolat dejuojančių. Tačiau yra ir 

gyvenančių savo gyvenimą, sąlyginai patenkintų tuo, kaip yra. Na, o apibendrintai galima  
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konstatuoti, jog mūsų senjorų pensijos, lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu, yra labai mažos. 

Asmeniškai aš gyvenu aktyvų gyvenimą, kuris reikalingas mano pačios dvasiniam 

tobulėjimui. Negaliu sėdėti nieko neveikdama, todėl jau penkiolika metų užsiimu aktyvia 

visuomenine veikla. 

- Vadinasi, klaidinga manyti, jog Lietuvos senjorai tik skundžiasi mažomis pensijomis, dėl to 

keikia valdžią, bara po langais triukšmaujančius vaikus ir patys nieko nedaro? 

- Ne tik senjorai, bet ir visi Lietuvos žmonės yra be galo abejingi. Didžiausia tokio abejingumo 

priežastis - didžiulis, net, sakyčiau, visiškas nusivylimas šalies valdžia ir jos veiksmais. Žmonės 

tik numoja ranka ir sako: „Ai, vis tiek nieko čia nepakeisime“. O aš esu tvirtai įsitikinusi, jog jei tik 

ką nors darai, anksčiau ar vėliau didesnis ar mažesnis rezultatas bus. 

Negalima nieko neveikti, nieko negalvoti ir tik sėdėti, laukiant kažkieno malonės. Jei pats 

nesistengsi, nejudėsi, niekas kitas už tave nepadarys. 

Tačiau Lietuvoje net ir aktyviai veikiant, nedaug ką galima pasiekti. Sunku su mūsų valdžia. Jos 

atstovai yra labiau užsiėmę savo vidiniais reikaliukais, nei rūpinimusi visos Lietuvos ir jos 

gyventojų gerove. Tai viena iš priežasčių, kodėl gyvenimas mūsų šalyje nuvilia ir verčia 

išvažiuoti paliekant Tėvynę. Matydami, kaip su mumis elgiamasi, jauni žmonės supranta, kas jų 

laukia 

ateityje ir bėga iš Tėvynės. Skaudžiausia, kad tai jau tęsiasi karta iš kartos. Nuo pat 

Nepriklausomybės atkūrimo kiekviena 

valdžia pirmiausia galvojo tik apie save. Apie žmones galvojama tik tol, kol vyksta rinkimai.  

Galima drąsiai teigti, kad iki šiol Lietuvoje nebuvo rimto šeimininko, kuriam rūpėtų visų piliečių 

gerovė. 

- Visuomenė sensta ir akivaizdu, jei niekas nesikeis, pasekmės bus labai liūdnos. O kad kas 

nors keistųsi į gera, nei matosi, nei jaučiasi. Jaunimas emigruoja, vadinasi, liks tik senjorai... 

- Sakyti, kad išvažiuoja tik jaunimas, būtų neteisinga. Emigruoja ir senjorai. Į užsienį išvyksta tie, 

kurie dar turi jėgų ir sveikatos. Padirba ten dar dvejus ar trejus metus ir užsidirba normalią 

pensiją. Lieka tie, kurie dirbti nepajėgia ar negali išvažiuoti dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, aš 

emigruoti negaliu, nes turiu prižiūrėti neįgalų sūnų. Negi vieną jį paliksiu. Nors 

jėgų dirbti man dar užtektų ne tik medicinos srityje, kuriai atidaviau visą savo gyvenimą. 

- Beje, o kaip reiktų vadinti garbingo amžiaus žmones - pensininkais ar senjorais? Ar 

jaučiate skirtumą? 

- Skirtumas yra labai didelis. Profesorius Stasys Paulauskas mums išaiškino, kad reikia vadintis 

senjorais, nes tai yra tam tikro amžiaus žmonės. Pensininkai skamba daugiau kaip niekinantis 

pavadinimas. Puikiai suprantu, kad pavadinimas – Lietuvos pensininkų susivienijimas - yra 

neteisingas ir mums net trukdo. Juk mes esame už visų kartų solidarumą. Pradedi bendrauti su 

jaunimu, pasakai, kad esi iš pensininkų susivienijimo, tai iš karto sulauki atsako, kad jiems iki 

pensijos dar toli, ir visos kalbos baigiasi. 

Norėtume pavadinimą pakeisti, bet tam reikia pinigų, kurių mes neturime. Stabdo ir tai, kad 

žmonės mus ir taip jau gerai žino, nes aktyviai veikiame jau ne vienerius metus. Pakeisime 

pavadinimą ir vėl iš naujo teks įrodinėti, kas esame, kur einame ir ko norime. 

- Lietuvoje vos išgyvena ne tik senjorai. Ne ką lengviau ir vaikus auginančioms jaunoms 

šeimoms. Juk pats gali likti alkanas, bet vaikui nepasakysi, kad šaldytuvas tuščias. 

- Mūsų organizacija pasisako už kartų solidarumą, todėl į ją mes mielai kviečiame visus nuo 18 

metų. Labai palaikome jaunas šeimas ir suprantame, kaip joms yra sunku. Joms nepadėdami 

dabar, ateityje turėsime dar didesnių problemų. Visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ar 

socialinės padėties, yra verti pagarbos, meilės, dėmesio ir normalių gyvenimo sąlygų. Apie tai 

ir turėtų galvoti šalies valdžia. 
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- Jūsų nuomone, ką reikia daryti, kad Lietuvoje visiems būtų gera gyventi? 

- Pirmiausia turi pasikeisti mūsų visuomenės moralė. Tik tada gali pasikeisti ir žmonių 

gyvenimas. O mūsų moralė yra labai žema. Žmonės turi suprasti, kad be moralės negali būti 

ateities. Kol jos normos netaps aukštesnėmis, nieko tikėtis negalime. 

Juk iš labai žemos moralės ar net jos visiško nebuvimo ir kyla visos mūsų negerovės. Dabartiniai 

įvykiai rodo, kad ne visi valdžioje esantys politikai ar įtakingi asmenys išlaikė moralės egzaminą. 

Išlaikančių yra labai mažai. Ir ypač didžiulis dėmesys turi būti skiriamas jaunimo švietimui. Jo 

padėtis dabar yra siaubinga. O juk jaunimas yra ne tik mūsų visų, bet ir mūsų valstybės, visos 

Lietuvos ateitis. 

- Daugelyje pasaulio šalių senatvė yra labai gerbiama ir tapatinama su išmintimi. Ar 

neskaudu matyti, kad Lietuvoje garbingo amžiaus žmogus yra nurašomas, jau nekalbant 

apie įsiklausymą į jo patarimus? 

- Skaudu. Ir labai. Juk ne tik dabartinė valdžia stengiasi ignoruoti senjorus. Taip darė kone visos 

šalies valdžios. Tiek jų nuomonę gyvenimiškais klausimais, tiek per nugyventus ilgus metus 

sukauptą patirtį. Aš džiaugiuosi tik tuo, kad, nepaisant tokio ignoravimo, mes turime galimybę 

viską atvirai ir viešai išsakyti. Lietuvos pensininkų susivienijimas leidžia mūsų pozicijas 

atspindintį internetinį laikraštėlį „Auksinis ruduo“. Jau išėjo jo 77 numeris. Atidžiai stebime, kas 

vyksta mūsų šalyje ir pasisakome dėl visų mums svarbių klausimų bei kylančių problemų. 

Nors ypatingo dėmesio nesulaukiame, kartais pajuntame, kad reakcija vis dėlto būna. Ypač jei 

negailime kritikos. Jei tiesioginio atsakymo iš karto ir nesulaukiame, po kiek laiko matome 

rezultatus, kurie atsiranda, atsižvelgus į mūsų pasiūlymus ar pageidavimus. 

- Vadinasi, tikrai negalite skųstis, kad neturite ką veikti... 

- Veiklos yra labai daug ir įvairios. Kiekvienas senjoras gali rasti sau tinkamą ir patinkančią. Tik 

pasiekiami rezultatai nėra vienodi. Yra tokios senjorų organizacijos, kurios užsiima tik šokiais ir 

dainomis. Jos net smerkia mus, kad domimės Lietuvos problemomis ir rūpinamės jos ateitimi, 

nesame abejingi viskam, kas vyksta mūsų valstybėje. Tokios organizacijos mums net 

nepritaria, nes jų tikslai apsiriboja tik siekiu įtikinti šalies ar miesto valdžią skirti joms 

finansavimą, kad ir koks jis būtų menkas. 

- Ko labiausiai šiuo metu trūksta Lietuvos senjorams? 

- Nepasakysiu nieko naujo ar stebuklingo - kad mūsų valdžia tartųsi su žmonėmis ir neignoruotų 

senjorų. Jie labai gerai mato, kas vyksta šalyje, turi sukaupę patirties ir gali duoti gerų bei 

teisingų patarimų. Tik gaila, kad valdžia yra per daug išdidi ir nenori to pripažinti. Tikiuosi, jog 

kada nors sulauksime tokios, kuri tai supras. Todėl nenorime tik senti, būti pasyvūs ir galvoti 

apie tai, ką pavalgyti. Mes esame pilnaverčiai žmonės ir tikime, kad galime būti naudingi savo 

Tėvynei. Kodėl valdžia negalėtų su mumis nors retkarčiais susitikti ir nuoširdžiai pabendrauti? 

Antra vertus, o ko norėti, kai valdžiai šauna kokia mintis, tą ir daro. Net Tautos 

neklausia. O juk tik veikdami visi kartu - jauni, suaugę ir seni - galime padaryti, kad Lietuvoje visi 

gyventume geriau. 

 

Komentarai 

 

Aldona Marija 2018 birţelio mėn. 14 d. 22:30:29 Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) 

pasiūlė įsteigti Lietuvos Visuomenės Tarybą, kuri apjungtų visas visuomenines, jaunimo, 

politines organizacijas ir išreikštų visos Lietuvos visuomonės nuomonę visais Lietuvai svarbiais 

klausimais gal tada mūsų rinkti valdžios atstovai nors akimirkai pamirštų savo asmenines 

problemas ir pagalvotų apie Tautos problemas...                                                                                                                            
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Aldona Marija 2018 birţelio mėn. 14 d. 21:55:31 

Kai ką norėčiau papildyti, apie ką autorius nutylėjo: moraę pataisyti stengiasi Klaipėdoje 

veikiantis Etikos Universitetas ir mes Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) stengiamės 

įkurti tokį Universitetą visoje Lietuvoje. Jau turime iniciatyvinę grupę, kurioje yra trys žmonės. 

Kviečiame - prisidėkite, bendraminčiai! paliečiau ir kitą temą: mūsų Lietuvos žurnalistai 

labai pririšti prie pinigų, nes jų trūksta, todėl nėra laisvi, o turėtų būti Lietuvos Švyturiai moralės 

prasme...O žurnalistai neturėtų būti priklausomi, valstybė turėtų apie tai pagalvoti...                            

 Stebėtojas 2018 geguţės mėn. 21 d. 12:38:25 

Proseneli, prikąsk liežuvį. Girdėjau dabar buvusiems milicnykams,po prokurorų, pensijas 

gerokai kilstelės,tai tie tokius kaip tu greituoju pačtu anapilin pasiūs. 

 Giedai prisimink 2018 geguţės mėn. 21 d. 11:27:18 

Kad ateis ta diena kodai kojų ne neaplenksi tau bus už tuos tavo 

suodžius apmuokieta matomai esi mankurtas. 

 Gedui 2018 geguţės mėn. 21 d. 11:21:27 

Melstis reikia bažnyčioje, pas kunigėlį taukuotu sprandu. O visuomeniniame transporte nėra ko 

važinėti dirbantiems. Dirbantys tegu važinėja nuosavais mersais, gal užsimuš kur, bandydamas 

partrenkti pensininką... 

 

 Matote kol 2018 geguţės mėn. 21 d. 11:03:43 

Seime vireusybieja bus tik savo kiesenies milietojai o Lietuvoja toks bardakas kokį turime dabar 

tai mes pensininkai pamatysime geresni gyvenimą isieje anapilin tada jau nereikies vaistų 

duonas parduotuvieja nedrebies rankos pamačius gardesni kąsni bet neturint teises nusipirkti 

nes neliks vaistams tokios tokelies brangioji mes pokario Sunaikynta Lietuva. Atstato ėmė 

naujus miestus pastatie,e sukurie,ir kaime mieste gyvenimą parduotuves ligonines mokyklas 

kultūros namuos atgavę laisve įteisinti vagis masonai viską sunaikino Lietuva fabrikus gamiklas 

zemies ūkį žeme padarie kilnojama tie išversta skurei ir sendien valdziojatapę milijuoniereis 

įslaptintais parazitais kurie sudie triemie sodino teisie ir dabar toliau naikina Lietuva tauta 

Prosenelis. 

                                                                                                                                                                                          

 Klaipėda 2018 geguţės mėn. 21 d. 09:51:36 

Pagyvenę juokauja : gerb.Grasildą matė foto kaip a.a. A.Brazauską stovi eilėje su jubiliejumi 

sveikinti.Reiškia "už" socdemus? Ruzgus lygtai buvęs kubiliaus visuomeninis 

patarėjas,reiškia...aišku.O jei šie senjorai Klaipėdoje,kuriai vadovauja liberalai,reiškia...O jei 

rimtai ir mano nuomone nereikia kas kur ką pasakė ir nurodė rinktis piketuoti.Susirinko 

mokytojai prie seimo atkreipti dėmesį į save ,o ką,ar mokytojai nėra busimi pensininkai ir visų 

buvusių spec. pensininkai jungiasi prie jų.Susirinko pensininkai pakalbėti apie savo 

apverktiną būvį ,jungiasi prie jų ir studentai "už kompaniją savo seneliams",nes juk ir jie pasens 

ir jauni rezidentai ,kurie nori už padorų atlyginimą likti šalyje.O jei kiekviename mieste 

miestelyje bus po 5-10 pensininkų organizacijų,kur vieni šoka,kiti mezga,o treti 

valdžią tarkuoja ..mintyse,taip dideliam valdžių džiaugsmui ir toliau tarkuos kiekvienas atskirai 

savo mintyse kol į jį Lėbartus išveš.                                                                                                                     

 Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 21 d. 09:31:29 

Šaunus Gedo jumoras,o pilietis matyt irgi ,,kolega''nes nerašo kiek katų daugiau tie ,,kolegos'' už 

mane pensijos gauna.Nors aš 45 metus namus mūrijau,o jie 20 metų kaimo šunis lodijo. 
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 Prašalietis 2018 gegužės mėn. 21 d. 09:25:32 

Darius ČIUŽAUSKAS Senjorai pavargo būti našta Lietuva...Paskaičius tokį kuoktelėjusio 

"tautinio intelektualo sumąstytą"pavadinimą,juokas ima iki apsikakojimo ir mažaraštį 

šiandieninio kaimo berną.Pavadinime Lietuva šis"intelektualas pamatė"materialų gyvą 

daiktą,kurį"sudaro"senjorai ne Lietuva,o kaip"Lietuvos našta",o visi likusieji yra"senjorus 

nešanti Lietuva",matomai įskaitantšiai"nešančiai Lietuvai"ir tautinius gyvulėlius su tautiniais 

žvėreliais ir paukšteliais,ir neužžėlusius piktžolėms laukus su visais laukų kenkėjais ir 

piktžolėmis,ir dar neiškirstus miškus ir t.t.Šiandieninėje"Marijos žemėje"brazauskinė- 

lansberginė"tautinė politinė sistema"ir darželinuko blevyzgas gali paversti"tautiniais 

intelektualiniais pasamprotavimais"skirtais"apšviesti"eilinius tautinius runkelius...                                 

 Domantė 2018 geguţės mėn. 21 d. 08:40:09 

Gedai, man labai įdomu kur tu augai, ir kas tave globojo, nepanašu kad augai su tėvais, jeigu tik 

toks tavo mentalitetas.                                                                                                                                                   

 Pilietis 2018 gegužės mėn. 21 d. 08:25:53 

Ponia gražiai rašo, bet ne visi senjorai gyvena gerai ir gali kažkuo užsiimti. Vieni ligų prispausti, 

kiti dar kažką nuveikia. Bet su tokia valdžia eisim tik į griūti. Viena galvutes vaikams tik 

paglosto, o korupcijai mažinti laiko nėra, o kitas, vardu Švarkelis net su savais buvusiais 

kolegomis senjorais nesiskaito, kuriems nuo 2010 m. nei karto nebuvo padidintos pensijos nors 

10 Eur. Diskriminacija gyvuoja. 

 Stebėtojas 2018 gegužės mėn. 21 d. 07:47:40 

Tai ši matyt dar nevisai,kad net 50 panašių surado,arba LIDL-as su Saboniu Klaipėdoje juos 

krūvon suvarė.                                                                                                                                                                           

 abc 2018 gegužės mėn. 21 d. 07:15:35 

,,mūsų moralė yra labai žema'' sako pensininkų atstovė. Pats pigiausias lektoratas, balsuoja tik 

už tuos kurie penciją kelia, o kitkas nerūpi.. Beje kalbant apie atsakomybę, ar neteiktų šitiem 

,,rinkėjam'' pagalvot, kad kai visad balsuojant už vagis, kai jie baiks Lietuvą išvokti, tai neliks iš 

ko ir pencijų mokėt. Tai ne mes padugnes renkamės, tai jūs mums juos ant galvos..                                    

 Gedas 2018 gegužės mėn. 21 d. 06:57:50 

Šiaip tai siaubingai daug priviso pensininkų , visur jų pilna, visi susiraukią, viešame transporte 

dar uzima vietas, nors turėtų sėdėti jauni, jie juk dirba. Siūlyčiau visiems seniams tupėti 

namuose ir melstis.                                                                                                                                                                                

 Lietuvė 2018 gegužės mėn. 21 d. 06:08:18 

Baisu,kai labiau pasidomi,mūsų valdţia rūpinasi tik savimi,pakalbam,o valdţiaţmogiai toliau 

juodus darbus tęsia.Vis jiems nėra pinigų,o kaip jų gali būti,kai šitaip švaistomi į savų kišenes. 

Reikia kurti naują sąjūdį,tik dabar kovoti su savo šalies grobikais,okupantus išvarėm,bet savo 

tautos valdininkai tapo tokie pat,kaip buvę okupantai.                                                                                               

 basta 2018 gegužės mėn. 21 d. 00:47:57 

ner ateities.                                                                                                                                                     

 Danute 2018 gegužės mėn. 20 d. 23:00:15 

Visi verkia ir verkia , snjorai taipogi, o as neatsidziaugiu , kad dar moka pensija ir galiu gyventi 

pagal isgales. Ir stebiuosi kiek daug sirgaliu vyko ziureti Zalgirio rungtyniu, i Eurovizija , o juk 

irgi verkai vis mazai ir mazai , tad is kokiu lesu vazinejama. Tad senjorai dziaukimes, kad dar 

yra is ko moketi pensijas. Apie sveikata nekalbu, nes tapus senjore medikai pakeite poziuri, 
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siuntima gauti ir tai turi daryti žygius , kad siųstu pas specialista, bet kokia nauda ..                                              

 valdas 2018 gegužės mėn. 20 d. 21:31:33 

Malonu girdet zmones, kurusius Lietuva, atsilaikiusius pries okupantus ir aukstai nesus Lietuvos 

varda... Tik deja kazkaip vagys uzmirso,kas ja state,kure,issaugojo lietuvybe... Brudai 

ozio,musmiriu,kgb-istu, uzsimaskavusiu pavidale, baigia sunaikint Tevyne,atimtas zmoniu 

turtas,zmones genami lauk,marinami... Nebeleiskim zarazom siautet,Lietuva zmoniu,ja 

atstovejusiu,staciusiu,o padlos tegu dingsta lauk is Lietuvos...                                                                        

 Vilnietė 2018 gegužės mėn. 20 d. 21:10:06 

Šaunu, kad A.M.Gedvilienė vadovauja pensininkų susivienijimui ! Būtų malonu, kad 

klaipėdiečiai senjorai prisidėtų prie mūsų aktyviosios Grasildos organizuojamų akcijų,nors kartą 

per metus atvyktų į Vilnių . "Bočiais" esame nusivylę . 

Sėkmės ir sveikatos Klaipėdos senjorams ! 

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema 

nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus paţeidţiančius, šlamštą reklamuojančius 

ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio 

pobūdžio neapykantą, 

žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos 

tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis. 

                                                       
 

Sveikiname visus mūsų Lietuvos pensininkų 

SUSIVIENIJIMO NARIUS, gimusius birželio, liepos 

mėnesį, linkime būkite aukštai iškėlę galvas ir 

atiduokite visas jėgas savo Tėvynės suklestėjimui! 

                                                

 

 

 

 

Birželį gimusius: 

1.  Janiną Gailienę 

2. Stefaniją Dambrauskienę 

3.  Jeronimą Gedvilą 
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  Liepą gimusius: 

1. Oną Ksaverą Akranglienę 

2. Ildą Gindulienę 

3. Ireną Oną Linkauskienę 

4. Birutę Bardauskienę 

Tai doros ir supratingumo nešėjai – Etikos Universiteto 

klausytojai... 
                                                       

                                                                                                                             

SVEIKATA 

RAUDONOS VYNUOGĖS SVEIKATAI GERINTI 
Mokslininkus nuolat domino klausimas, kodėl vienose šalyse žmonės gyvena ilgiau ir 

yra sveikesni nei kitų valstybių gyventojai. 
Pavyzdžiui, japonės moterys vidutiniškai sulaukia 
86, prancūzės – 81,5, lietuvės moterys – 78,8 metų, 
o Kazachstane žmonių vidutinė gyvenimo trukmė – 
tik 68,7 metai. Pastebėta, kad tose šalyse, kuriose 
vidutinė gyvenimo trukmė ilgesnė, žmonės yra 
laimingesni ir rečiau serga širdies bei kraujagyslių 
ligomis. „Aterosklerozė prasideda jaunystėje:jau 
13–14 m. paauglių kraujagyslėse randami 

riebaliniai ruoželiai, ant kurių,esant rizikos veiksniams, gali nusėsticholesterolis ir 
ilgainiui sukeltiširdies ligas. Buvo pastebėta, kad šalyse, kur žmonės geria daugiau 
raudonojo vyno, mažiau sergama širdies ir kraujagyslių ligomis. Paaiškėjo, kad tai 
gali būti dėl raudonųjų vynuogių luobelėjeesančios medžiagos, veikiančios 
laisvuosius radikalus. Ši medžiaga buvo išskirta 1940 m. ir pavadinta resveratroliu. 
Tai biologiškai veikli medžiaga, kurią gamina augalas, kai jį veikia stresinės 
aplinkos sąlygos: šaltis, karštis, grybeliai, virusai ir bakterijos, ultravioletiniai ar 
radioaktyvūs spinduliai. XX amžiuje atrasta, kad daugiausia resveratrolio turi 
japoniškojiplačialapė rūgtis. Manoma, kad resveratrolis yra vienas stipriausių 
gamtoje esančių antioksidantų, turintis stiprų poveikį laisviesiems radikalams. 
„Laisvųjų radikalų“ teorija aiškinama ir degeneracinių procesų, kurie vyksta 
žmogaus kūne senstant, priežastis – jauno žmogausorganizme yra pakankamas 
kiekis antioksidantų, bet senstant jų mažėja. Rytų medicinoje tikėta, kad 
resveratrolis padeda stimuliuoti ir suaktyvinti ląstelių regeneracijos procesus, 
vadinasi, gali skatinti organizmą atsinaujinti, stabdyti senėjimą, pailginti gyvenimo 
trukmę. Be to, rytų medicinoje šis augalas vartotas organizmo imuninei sistemai 
stiprinti, šlakams valyti, manyta, kad jis gali turėti ir bakterijas naikinantį, 
antiseptinį, antialerginį poveikį. Rytiečiai buvo įsitikinę, kad resveratrolis padeda 
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reguliuoti cholesterolio kiekį, o tai ypač naudinga širdies ligoms gydyti ir jų profi 
laktikai. 
 

                                                       

                                                                                                                           

GYVENIMO FILOSOFIJA – Etikos Universiteto puslapis 

                   PADORUMAS, KAS TAI? 

          Vikipedijoje apibudinimo neradau. 

Manau, kad tai dora, teisingumas, 

supratingumas, gautas šeimoje geras 

išsiauklėjimas, duoto žodžio laikymasis, 

savo giminės sveikatos saugojimas (ištikimybė,  

patikimumas, rūpestingumas, pasitikėjimo galimybė). 

Tikėjimas Dievu! 

Papildykite, rašykite savo nuomonę adresu 

amgedv@gmail,com; telef. 866673965 

                                                       
                                                                                                                                                                                
                                               REDAKTORIAUS ŽODIS       

                   Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas 

A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis 

redaktorius! Gal atsilieptų galintys padėti? Pinigų neturime! 

Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame 

korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik 

apie senjorus, 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 sugrąžinti išvykusius ir pn. Labai 

dėkoju už atsiųstą informaciją, tik prašau, neviršyti limito – 2 puslapiau ne 

daugiau. Autorių nuomonė ne visadasutampa su redaktoriaus nuomone. 

                       Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų 

atsiklausus ir nurodant šaltinį. Laukiame pagalbininkų!!!                                                          
Jeigu ateityje nebenorite gauti mūsų laikraštėlį, atsakykite į šį laišką parašydami „Nesiųsti“. 
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MŪSŲ DRAUGAI 

                    

Bernardinai.lt 
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