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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. Arvydas Juozaitis – pirmas iš kandidatų 
2. DEKLARACIJA (mokslininkų). LIETUVA – LIETUVOJE 

3. SEIMO  nariams – informacija... 
4. Nuomonės: Vilniaus forumas, Aldona Jankevičienė... 

5. Pranešimas iš Seimo. 

6. LVT ir LPS Rezoliucija – kreipimasis. 

7. Seimo nario K.Masiulio   informacija iš Seimo: dvi temos. 

8. SVEIKATA,- VISŲ ŽINIAI: Telia naikina autorinius darbus, būkite 

atsargūs 

9. ETIKOS UNIVERSITETO PUSLAPIS: VISUOMENINĖ VEIKLA IR MORALĖ 

10. GYVENIMO FILOSOFIJA: DZEN išmintis. 

11. Redaktoriaus žodis. 

12. Mūsų draugai.  

                                                            

                                                                                                                                                             

                                                   RUOŠIAMĖS RINKIMAMS 
 

Pirmadienį 55-iems žinomiems 

visuomenės veikėjams viešai paraginus 

Sąjūdžio pradininką, olimpietį, rašytoją, 

filosofą Arvydą Juozaitį dalyvauti 2019-ųjų 

metų Lietuvos Respublikos Prezidento 

rinkimuose, jis sulaukė didelio 

žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio. 

Žurnalistai, daugelis žmonių, o ir nemažai 

politikų kreipėsi į A. Juozaitį, prašydami išsakyti savo vertinimus ir požiūrį į aktualius 

klausimus. Ir nors A. Juozaitis dar nepatvirtino galutinio savo apsisprendimo dėl 

kandidatavimo į Lietuvos prezidento postą, tačiau viešam svarstymui jis nutarė pateikti savo 

valstybės politikos gaires, pavadindamas jas „Lietuva yra čia“. 

Sąjūdžio pradininkas mato reikalą aptarti 12 tezių, atskleidžiančių jo požiūrį į pagrindinius 

šalies ir jos žmonių, valstybės ir politikos klausimus. Skelbiame šias gaires. 

Arvydo Juozaičio valstybės politikos gairės viešam svarstymui „Lietuva yra čia“ 

1. Globalios Lietuvos nėra, LIETUVA YRA ČIA. Sparčiai mažėjantis mūsų Tėvynės gyventojų 

skaičius yra pasiekęs kritinę ribą, kurią artimiausiu metu galime peržengti. Tai nutikus, 

Lietuva fiziškai nebeatsikurs, o „globali Lietuva“ išnyks bematant. Todėl gyvybiškai būtina 

keisti dabartinį politinio elito kursą globalizuojantį Lietuvą.    

2. Laisvė, tapatinama su laisvu žmogaus judėjimu, išeinant iš Tėvynės ir negrįžtant gyventi į 

Tėvynę –  yra laisvės iliuzija. Žmogaus gyvenimas reikalauja ištikimybės žemei, tėvų ir 

protėvių žemei, tai pabrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulė. Neoliberalioji  
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ideologija yra pražūtinga Lietuvos laisvei. 

3.  Didžiausia pasaulio globalizacija seniai įvykusi – tai krikščionybė. Nūdienė globalizacija 

naikina žmogaus veidą ir nualina jo sąžinę. Visaverčio žmogaus reikmė – atsispirti šiai 

niveliacijai. Tai padaryti galima vadovaujantis ir dešimčia Dievo įsakymų, ir tradicinėmis 

religijomis, tautos vertybėmis bei papročiais. 

4. Išklydusiems iš Tėvynės Lietuvos valstybės piliečiams, atsisakiusiems Lietuvos pilietybės 

turi būti suteikiama galimybė ne siekti „dvigubos pilietybės“, o gauti Lietuvio pasą. Lietuvio 

pasas leistų išsižadėjusiems Lietuvos pilietybės, susigrąžinti ją be išlygų. Lietuvio pasas būtų 

svetur atsidūrusiųjų kilminių Lietuvos žmonių saitų su Tėvyne liudijimas, o taip pat ir reali 

teisė įgyti Lietuvoje valstybės garantuotą išsilavinimą, socialines paslaugas. Lietuvio pasas 

neleistų tik vieno – balsuoti Seimo ir Prezidento rinkimuose, referendumuose. Lietuvos žinia 

pasaulyje pasklidusiems lietuviams turi keistis: Lietuva kurs sąlygas grįžti, o ne išvykti. 

5. Socialinė atskirtis Lietuvoje yra pasiekusi milžiniškų aukštumų. Viduriniojo gyventojų 

sluoksnio naikinimas, kurį metų metus vykdė politinis Lietuvos elitas, neišskiriant nė vienos 

dominuojančios partijos, turi būti nedelsiant sustabdytas. Pirmiausiai tai reikštų diferencinių 

mokesčių įvedimą pagal principą: kapitalas moka daugiau. 

6. Be gimdančios šeimos – Lietuva be ateities. Šeimos politika turi siekti gyventojų skaičiaus 

gausėjimo, o tai susiję su finansine pagalba motinystės ir tėvystės pareigoms. Socialinių 

priemonių reikmės nustatomos pagal šeimos gerovės rodiklius. Gausia skelbiama jau trijų 

vaikų šeima, jai skiriama ypatinga valstybės parama. 

7. Švietimo sistema turi ugdyti ne kosmopolitinį žmogų, o pirmiausiai Tėvynės pilietį, atvirą 

pasaulio naujovėms. Aukštasis mokslas turi būti kreipiamas tautos ir valstybės gyvybingumui 

stiprinti, o ne verčiamas rinka. Visų mokymo įstaigų Lietuvoje bendrinė kalba – lietuvių kalba. 

8. Tauta per Konstituciją suteikia įgaliojimus valdžiai ir riboja jos galias. Valstybinių ir 

stambaus masto korupcinių nusikaltimų tyrimams būtina įstatymu įsteigti savarankiško, 

plačius įgaliojimus turinčio Ypatingojo prokuroro instituciją. 

9. Mokslo ir inovacinė Lietuvos bazė negali būti vien tik verslo priedas. Strateginiai tyrimai ir 

nacionalinės technologijos – vienas iš valstybės tikslų, kaip ir jaunųjų Lietuvos mokslininkų 

ateities planavimas Lietuvoje. Protas yra universalus, tačiau jo kilmė ir panaudojimo vaisiai – 

lokalūs. 

10. Lietuvos kultūra negali būti paversta vien eksperimentų erdve. Joje kaip aksioma turi būti 

išsaugotos mūsų tradicijos ir Dainų šventės, tautą per amžius gelbėjusi kūryba. Valstybinė 

kalba stiprinama, švietimas vykdomas pirmiausia valstybine kalba. 

11. Amžiaus grupių atskirtis yra socialinio gyvenimo akligatvis. Valstybė turi rūpintis, kad 

vyresniojo amžiaus žmonės ne tik neskurstų, bet ir dalyvautų viešajame gyvenime. 

12. Visos tarptautinės sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo instrumentai turi tarnauti 

Lietuvos ir regioniniam saugumui bei gerovei. Reikia iš esmės ir naujai kurti Lietuvos-Latvijos 

santykius, Baltiškąją vienybę. Euroatlantiniam bendradarbiavimui, NATO nėra alternatyvos. 

Lietuva neturi palaikyti Europos Sąjungos federalizavimo, ji eina su saugančiomis savo realų 

suverenitetą šalimis. Lietuva pasisako už ES kaip tėvynių sąjungą. 
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Žymos: arvydas juozaitis 

Daugiau susijusių straipsnių 

 Lietuva ir Latvija. Palaiminta sandrauga 

 Arvydo Juozaičio „Kaminkrėtys“ atgijo Mėmelyje 

 Gražiausias ir prasmingiausias paminklas 

 Seimas siekia įteisinti daugybinę pilietybę pažeisdamas Konstituciją? 

 Valdžia neturi gadinti 

 Metas vienyti Lietuvos ir Latvijos ateitį 

 Sąjūdis: 1990 ir 2019 metai. Valdžia neturi gadinti 

 Didžiausias skaudulys - išsivaikštanti Tauta 

Griežtai draudžiama „Vakarų eksprese“ paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse 

žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo. Turinio naudojimo taisyklės. 

                                                                                                                

                                                                               D E K L A R A C I J A 

LIETUVA – LIETUVOJE 
2018-07-02 

 
Siekdami Tautinių pilietinių judėjimų susivienijimo, remdamiesi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija ir bendrais socialiniais, ekonominiais bei politiniais siekiais, skelbiame šią 
deklaraciją ir kviečiame prisidėti visus, norinčius padėti įgyvendinti šiuos tikslus. 
 

Pasaulis pereina į raidos etapą, kuriam bus būdingi labai spartūs socialiniai, 
ekonominiai, politiniai ir technologiniai pokyčiai.  Visos tautos neišvengiamai susidurs su 
egzistenciniais iššūkiais, kuriuos turime įveikti bendromis jėgomis, siekdami išsaugoti 
visomis prasmėmis tvarią ir saugią planetą. Pasaulio tautų ekonominis ir kultūrinis 
bendradarbiavimas, siekiantis išsaugoti ir puoselėti pasaulio didžiausią turtą – jo kultūrinę 
įvairovę,  yra įmanomas tik lygiateisiškumo, savitarpio pagarbos ir ekonominės pusiausvyros 
sąlygomis. Todėl lietuvių tauta, prisidėdama prie pasaulio darnios raidos, gerbdama  ir 
palaikydama kitų tautų siekius vystytis, bendradarbiauti ir klestėti, deklaruoja savo politinę 
valią visomis išgalėmis išlaikyti ir stiprinti savo valstybę. Valstybę, kurios pagrindinė istorinė 
misija yra būti lietuvių tautos namais, jos nenutrūkstamos kultūrinės, ekonominės  ir 
socialinės raidos pagrindu.  
 

Tautos namai yra valstybės geografinė erdvė, politinė sistema, ekonominis potencialas, 
socialinis ir fizinis saugumas, visapusiškos piliečių kultūrinės ir kūrybinės saviraiškos 
galimybės.  Tai yra geriausia vieta pasaulyje lietuviams siekti savo asmeninės laimės ir 
gyventi darnoje su visomis kitomis tautomis ir kultūromis.  Laimės pačia plačiąja prasme, kuri 
apima ne tik siaurai suprantamą malonumą, bet jos visas svarbiausias sudedamąsias dalis: 
materialinę gerovę, ekonominį ir fizinį saugumą, teisingumą, pasitikėjimą valstybe, kitais jos 
piliečiais ir įstaigomis, palankią gamtinę ir geopolitinę aplinką.  Laimės, kuri atsiskleidžia dėl 
įvairiapusiškų saviraiškos galimybių ir istoriškai susiformavusios lietuviškos tapatybės 
tolimesnio puoselėjimo.  
 

Šalių ekonominis pajėgumas, statistikoje matuojamas Bendruoju vidaus produktu 
(BVP), yra būtina, bet nepakankama sąlyga piliečių laimės siekiams įgyvendinti. Deja, 
daugelyje šalių, tarp jų ir Lietuvoje, BVP didinimas yra suprantamas kaip vos ne vienintelis 
ekonominės politikos tikslas. Toks ekonominių tikslų susiaurinimas destabilizuoja ilgalaikę 
šalies ekonominę plėtrą, paverčia ją labai priklausoma nuo pasaulio ekonominių ciklų ir 
atideda vėlesniems laikotarpiams ekonominių išteklių panaudojimą piliečių laimės siekiui 
įgyvendinti. Todėl siūlome išplėsti šalies ekonominės politikos tikslus, ją planuoti ir 
įgyvendinti remiantis ne tik BVP rodikliais, bet ir nuolat matuojamu Bendruoju vidaus laimės 
indeksu (BVLI). Toks platesnis požiūris į šalies ekonominius tikslus ne tik nesulėtins 
ekonominio šalies potencialo stiprinimo, bet  ženkliai prisidės prie ilgalaikio augimo 
užtikrinimo ir spartinimo. Nuolatinė BVLI stebėsena turi pasitarnauti kaip visų valstybėje  

http://www.ve.lt/zymos/arvydas-juozaitis/
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuva/arvydas-juozaitis-lietuva-yra-cia-1642268/susije/
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/lietuva-ir-latvija-palaiminta-sandrauga-1653364/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/arvydo-juozaicio-kaminkretys-atgijo-memelyje-1648014/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/graziausias-ir-prasmingiausias-paminklas-1647484/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/seimas-siekia-iteisinti-daugybine-pilietybe-pazeisdamas-konstitucija-1646501/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/valdzia-neturi-gadinti-1646004/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/metas-vienyti-lietuvos-ir-latvijos-ateiti-1645273/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/sajudis-1990-ir-2019-metai-valdzia-neturi-gadinti-1643723/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/didziausias-skaudulys---issivaikstanti-tauta-1641842/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naudojimosi-taisykles/
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vykdomų reformų atskaitos taškas ir kontroliavimo priemonė. Tik aukštesnės gyvenimo 
kokybės siekis Lietuvoje gali padėti apgręžti jau visai nevaldomomis tapusias tautos 
išsivaikščiojimo tendencijas.  
 

Lietuvos ekonominį augimą po nepriklausomybės atgavimo lėmė sparti ekonominė 
integracija į išsivysčiusių Europos valstybių bendriją. Grynai ekonomine prasme, žvelgiant į 
BVP rodiklius, Lietuvos raida yra tikra sėkmės istorija regione. Deja, visos kitos raidos 
komponentės: tolydi regioninė plėtra,  socialinė nelygybė, emigracija ir t.t. liko tarp 
neišspręstų problemų,  lėmusių piliečių nepasitenkinimą savo valstybe. Pagrindinis valstybės 
ekonominio reguliavimo instrumentas – mokesčių sistema tapo įvairių interesų grupių kovos 
lauku ir yra labai menkai panaudojama tolimesnės ekonominės raidos skatinimui. Vieni 
reiklauja mokesčius be atvangos mažinti ir valstybės funkcijas siaurinti, kiti reikalauja juos 
didinti ir visas problemas spręsti per pajamų ir turto perskirstymą.  Išsamių valstybės 
ekonominės raidos studijų, nagrinėjančių nueitą kelią makroekonominiame lygmenyje, labai 
trūksta. Tik nuolatinė makroekonominės raidos analizė, atliekama pasitelkiant mokslinę 
kompetenciją, gali atsakyti į klausimą: kuriuos mokesčius reikia didinti, kuriuos mažinti, o kur 
reikia visai naujų ekonominį aktyvumą reguliuojančių mokesčių. Neabejotinai reikia mažinti 
darbo mokesčių naštą, pirmiausiai apjungiant visus darbo mokesčius, o mokesčius socialinio 
draudimo fondams, kiek įmanoma, paverčiant skaidriais mokėjimais į personifikuotas 
sąskaitas. Valstybės socialinių funkcijų vykdymui yra daug erdvės didinti ar net įvesti naujus 
kapitalo ir turto mokesčius, tačiau juos įvedant būtina atsižvelgti į tarptautinį investicinį 
konkurencingumą. Didesni turto mokesčiai, ne tik vartojamosios paskirties, yra geras 
pasirinkimas, nes jie skatina efektyvesnį turto panaudojimą ekonomikoje. Palankios gamtinės 
aplinkos kūrimas reikalauja pasirinkti tinkamiausias ekologinių mokesčių formas.  
 

Tvarios regioninės plėtros problemos ilgą laiką yra paliktos savieigai. Jų sprendimas 
turi remtis visapusiška valstybės parama  nuosavo būsto  įsigijimui, darbo vietų kūrimui, 
sveikai gyvensenai, nepertraukiamam profesiniam ir bendrajam lavinimuisi ir kitoms 
investicijoms į regionų plėtrą. Saugus ir kokybiškas būstas bei orų pragyvenimą užtikrinanti 
darbinė veikla yra labai svarbios asmeninės laimės komponentės. Todėl valstybė privalo 
bendradarbiauti su savo piliečiais sprendžiant visas su tuo susijusias problemas. Be tikros 
savivaldos regionuose toks valstybės ir piliečių bendradarbiavimas yra tiesiog 
neįsivaizduojamas.  
 

Sparčiai auganti socialinė diferencijacija iššaukia  stiprėjančius teisingumo lūkesčius. 
Ilgainiui tokia būsena valstybėje neišvengiamai virsta ir ekonominėmis problemomis, kadangi 
vis mažesnis piliečių skaičius gali esmingai prisidėti prie ekonominės ir kultūrinės plėtros. 
Tolygesnis pajamų ir turto pasiskirstymas neišvengiamai turi vesti į efektyvesnį turimo 
ekonominio, finansinio ir socialinio kapitalo panaudojimą.  
 

Lietuva yra nedidelis pasaulio lopinėlis, bet už jį atsakome solidariai visa lietuvių tauta, 
kaip už kitas šalis atsako kitos tautos.  Mūsų kultūrinės ir ekonominės raidos kontekste 
svarbiausi yra ryšiai su artimiausiais kaimynais, nes jų apsuptyje ir bendradarbiavime 
formuojasi ir keičiasi mūsų pačių tapatybė. Nors likimas lemia gyventi ir kurti pačiame 
šiuolaikinės Europos pakraštyje – geopolitinėje ir civilizacinėje sandūroje, šis faktas dabar ir 
ateityje turi suteikti neišsemiamas augimo ir stiprėjimo galimybes. Todėl mes nesame 
abejingi tam, kokia bus tolimesnė Europos Sąjungos raida.  Ši savarankiškų ir lygiateisių tautų 
bendrija turi stiprėti tarpusavio pasitikėjimo ir visapusiško bendradarbiavimo aplinkoje, 
rodydama pavyzdį ir kitiems pasaulio regionams, kad tautų bendradarbiavimas yra vienintelė 
alternatyva nesibaigiantiems konfliktams. Saugumo srityje bendradarbiavimas negali ir 
neturi apsiriboti Europos Sąjunga: Lietuvos narystė transatlantinėje saugumo organizacijoje 
yra ilgalaikis strateginis pasirinkimas, suteikiantis galimybę įgyvendinti ilgalaikius tautos ir 
valstybės raidos tikslus.  
Lietuvos mokslininkų sąjungos vardu - Jonas Jasaitis, 
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Visuomenės ateities projektavimo grupės nariai: Vygintas Gontis, Gediminas Navaitis,  
Raimondas Kuodis, Saulius Arlauskas, 
Tautinių pilietinių pajėgų pasitarimo dalyvis, komunikacijos organizatorius - Antanas 
Andziulis. 
 

                                                        
 

DĖMESIO, KVIEČIAME VISUS SEIMO NARIUS ATSILIEPTI  IR ATSAKYTI Į 
KLAUSIMUS ASMENIŠKAI, JŪSŲ RINKĖJAI LAUKIA ATASKAITOS 
(spausdinsime laikraštėliuose) 

LIETUVOS POLITINIO ELITO  BENDRAVIMAS SU BENDRAPILIEČIAIS  2018 M. 

 LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO  NARIUI (-EI) - VISIEMS ......................................................................................... ,  
IŠRINKTAM (-AI)  VIENMANDATĖJE ..............................................................................................................  
...........................................................................RINKIMŲ APYGARDOJE   Nr......        

     KVIETIMAS - PRIMINIMAS  DĖL  ATASKATŲ PATEIKIMO  APYGARDOS  RINKĖJAMS (SIEKIANT  PAKELTI 
TAUTOS  PASITIKĖJIMĄ  LR SEIMU IR JO GALIMAI  ĮVYKDYTI ESMINĘ  VALSTYBĖS VALDYMO PERTVARKĄ, ĮGYTI  AUTORITETĄ  
RINKĖJŲ AKIVAIZDOJE,    PRIVALU SEIMO NARIAMS PASIKEISTI, ATSISAKYTI  SAVANAUDIŠKUMO  IR VADOVAUTIS  PRINCIPU- 
„ REIKIA LIETUVAI“). DISKUTUOJAMA  BEVEIK 30 METŲ SIŪLYMUS  TOLIAU TEIKTOMS PROBLEMOMS SPRĘSTI . ŠIE  DARBAI- 
PRADŽIŲ, PRADŽIA LIETUVOS  SĖKMEI PLĖTOTI 

                                        Vilnius,  2018  m. .RUGPIŪČIO  04 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KVIEČIAME  JUS GERBIAMAS (-A) SEIMO  NARĮ,(-E)  PASTOVIAI  ATSISKAITYTI   APYGARDOS  RINKĖJAMS, 
(KAIP   VYKDOTE  RINKIMINIUS  ĮSIPAREIGOJIMUS, KONKREČIAI  KADA IR KOKIUS  ĮSTATYMUS,  KOKIAS  
PATAISAS  KOKIEMS ĮSTATYMAMS  PATEIKĖTE-REGISTRAVOTE LR SEIME, AR BUVO PRIIMTA?), KARTĄ PER 
KETVIRTĮ RAJONŲ/MIESTŲ CENTRINĖMS VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBOMS BEI KVIETIMO TEIKĖJŲ 
ATSTOVAMS  RAŠTU  BEI GYVAI SUSITIKTI  SU RINKĖJAIS (NVO).  APIE  TAI  TINKAMAI PASKELBTI  
RINKĖJAMS  PER  NACIONALINĮ RADIJĄ ,  VIETOS SKELBIMŲ  LENTOSE, BEI   DALYVAUTI  VIETOS   
ŽINIASKLAIDAI.( SEIMO  STATUTAS  12 STR. 1D.).  Dabar dauguma  LR  Seimo  narių vengia tai daryti, atsakyti, 
atsiskaityti  besikreipiantiems  .ir  gyvai susitikti su  apygardos  rinkėjais... Dauguma  rinkėjų pagyvenę, neįveikia 
pažiūrėti   Seimo narių  siūlomų  internetinių  tinklalapių...  Apygardos  rinkėjai laukia konkrečių ataskaitų, atsakymų į 
ir klausimus.  Neatidėliotinai būtinos  Valstybės esminės pertvarkos Sveikatos, Švietimo, Teisingumo, Savivaldos  
svarbiausiose  kryptyse, kompleksiniai, lygiagrečiai - darniai  sudaryti palankią aplinką, kurti gerovę Lietuvoje, mokėti 
gebėjimus atitinkančius atlyginimus, (parengti biudžetinių institucijų darbuotojų atlyginimų proporcijų (koeficientų) 
matricas. Tai parodo Sveikatos sistemoje ženklus trūkumas gydytojų- specialistų, (kelių mėnesių laukimas į 
priėmimą), švietėjų, inovacijų kūrėjų. Negalima gyventi principu ir siekti - „Nėra  žmogaus, nėra problemos“ . 
Lietuvos regionuose būtina  turėti darbą, sveikatos paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, mokyklas, darželius, kultūros 
židinius, užtikrintą teisingumą  visiems lygiai, decentralizuotą  savivaldą.  Tikėtina, sumažėtų gyventojų  emigracija  iš 
Lietuvos  bei poreikis šelpti  čia  likusius.  Grįžtų dauguma išvažiavėlių  pasirūpinti  savo  senais tėvais, seneliais ir  
savo Tėvynės  išlikimo  reikalais. 
Vadovaujantis LR Konstitucijos 68 str. nuostata,  Seimo (pozicijos, opozicijos) bei Vyriausybės nariai, visi 
privalo  teikti  Seimui priimti (nemenkaverčius, o pirmo  prioriteto-svarbumo), įstatymus ar ir įstatymų pakeitimus.  
 
PRAŠOME 2018 m. LR Seimo pavasario sesijoje priimti įstatymus.(Koks Jūsų apsisprendimas šių 1-8 p  
įgyvendinime, ar reikalingi?) : 1. LR Seimo nario darbo  sąlygų  įstatymą (kodekse)   - LR Konstitucinis Teismas 
2005 m. bylos Nr.04/04  nutartyje   nurodė, kad Įstatymų  leidėjas  privalo – yra pareiga   nustatyti  Įstatymu Seimo 
narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų sąlygas (Kasmetinių atostogų suteikimas, nuobaudos pravaikštininkams, Seimo 
nario darbo vertinimas balais (kiek pateikė Įstatymų, pataisų?, atsiskaitymas rinkėjams dėl rinkiminių įsipareigojimų).                                                                                                                                                                              
2. Įteisinti 2018m, I ketv. Ypatingojo (nepriklausomo) prokuroro pareigybę – JAV pavyzdžiu užtikrinti 
įgalumą nepriklausomai atlikti pareigas. Įstatyme į Ypatingojo prokuroro funkcijas  įrašyti nuostatas dėl priimtų 
įstatymų, teisės aktų  vykdymo kontrolės bei bylų nutraukimo tik teisme, suteikti prokurorui teisę ginti asmens teises net 
ir prieš jo valią. Įteisinti piliečiams teisę tiesiogiai kreiptis į (Ypatingąjį) prokurorą dėl jų teisių  bei viešojo intereso 
pažeidimų). Tai pasireikštų reali sisteminė kova su politine, ekonomine korupcijomis, kontrabanda, pažeidimais viešuose 
pirkimuose, valstybės turto valdyme, šešėline ekonomika, netinkamu pareigų atlikimu, valstybei  padarytų žalų 
išieškojimu  ir kt., (įgyvendinti iki  2018 m.   II-ro ketv. pabaigos). Valstybėje atsiras daugiau  teisingumo, 
atsakomybės, kontrolės  ir papildymas biudžetą  lėšomis.                                                                                                                                                                                 
3. Atsižvelgti į LR Prezidentės pareiškimą, panaikinti privilegijas Lietuvos Respublikos Prezidentui, baigus 
eiti pareigas, netenka rezidencijos (būsto) ir su ja  susietų privilegijų. Įteisinti 2018 m. II ketv. įstatymu.                                                                                                                    
4. 2018 m. II ketv. įteisinti įstatymu realią Rajonų/miestų  dvipakopę Savivaldos hierarchiją: Vietos  
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Bendruomenė -  Seniūnijos Vietos bendruomenė – Seniūnija (seniūnas) –  Rajono/miesto   Vietos 
bendruomenių centrinė taryba - Meras (su  „Veto“ teise –administracijos vadovas) - Savivaldybės taryba. 
Atskiriama vykdomoji ir nutarimų, sprendimų priimančios  valdžios. Taikyti  administracinių teritorinių 
vienetų vienmandatę  rinkimų sistemą. Užtikrinti, kad neprieštarautų  LR Konstitucijos pagrindinėms 
nuostatoms, pataisyti LR Konstituciją . Savivaldybių veiklos kontrolę patikėti  LR Valstybės kontrolieriaus 
tarnybai, o ne  pačios Savivaldybės savikontrolei .                                                                                                                                                            
5. LR Seime 2018 m. III ketv. inicijuoti,  priimti  Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą atitinkantį  LR 
Konstitucijos  (55 str. „Seimą sudaro Tautos  atstovai – 141 Seimo narys,  kurie  renkami  ketveriems metams 
remiantis visuotine, lygia tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu“ vienmandatėse rinkimų apylinkėse- 
(Apygardose) nuostatą bei įvertinti  ženklią iš Lietuvos gyventojų emigraciją. Galiojančiame Seimo rinkimų 
kodekse nustatyta – kad tas pats kandidatas į LR Seimo narius    įrašomas   lygiagrečiai  dviejuose sąrašuose -
vienmandatėse ir daugiamandatėse partijų sąrašuose,  (partija-juridinis asmuo). Eilė Seimo narių tampa nepakeičiami 
dešimtmečiais, tai yra  privilegija partijos nariams- pažeidžiama LR Konstitucijos  55 str. nuostata – lygi  tiesioginė  teisė  
rinkti. Nepanaikintas beprotiškai didelis finansavimas iš valstybės biudžeto partijų, rinkimų kampanijoms  vykdyti.  
Būtina įteisinti-taikytina  kandidatui  kvalifikaciniai, moralės  reikalavimai  užimti  LR Seimo nario pareigybę.                                                                                                                                                        
5.1. LR Seimas privalo  nuolatos  vykdyti  parlamentinę  priežiūrą (kontrolę) Seimui atskaitingų institucijų 
veiklos. Seimo  narius  neskirti  vykdomosios valdžios pareigūnais – ministrais (interesų konfliktas –
savikontrolė?).                                                                                                                                                                                               
5.2. Numatyti Rinkimų įstatymuose galimybę (po metų darbo atstovaujamoje valdžioje) atšaukti visų lygių 
atstovus, dviem trečdaliais bendruomenės rinkusių rinkėjų balsų dauguma per LR Vyriausiąją rinkimų 
komisiją, Administracinį teismą, jeigu rinkti atstovai realiai nevykdo rinkiminių įsipareigojimų ir sutartos 
rinkiminės programos.                                                                                                                                                                                               
6. Pataisyti 2018 m. III ketv. Europarlamento rinkimų įstatymą  užtikrinant tiesioginį  Europarlamento narių 
rinkimą (apygarda-Lietuva). Bei  įteisinti   Lietuvoje  išrinktų  Europarlamentarų  atsiskaitymo tvarką LR 
Seimui kartą per ketvirtį, transliuoti per LRT. Būtų užtikrinta Seimo ir Europarlamentarų sąveikavimas, 
sprendžiant bendravalstybines valdymo problemas su ES. 
7.  2018 m. II ketv.  pataisyti LRT  Įstatymą, užtikrinti  NVO  teisę  pastoviai turėti savaitines vienos valandos 
trukmės intelektualaus turinio  laidas  Nacionaliniame radijuje ir televizijoje (po valandą), tinkamu laiku. 
Diskutuoti valstybei svarbiais klausimais, pasitelkus ekspertus, siūlyti  sprendinius  LR Vyriaysbei, Seimui.  
Iki šiol NVO daukartiniai kreipimąsi  dėl intelektuolios  laidos steigimo  į  LRT valdymo organus, nebuvo patenkinti, 
diskutuoja  savi su „savais” .                                                                                                                                             8. Įdiegti 2017 
m. LR Konstitucijoje įtvirtintą piliečių teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme. Tuo tikslu pataisyti LR 
Konstitucijoje - sumažinti reikalavimą referendumui inicijuoti surinkus ne 300 tūkst., bet 100 tūkst. rinkėjų 
parašų, turinčių teisę balsuoti.  Iš Lietuvos emigravo beveik milijonas gyventojų.                                       
 
PRAŠOME JUS SEIMO NARĮ PATEIKTI: 1. Raštu paaiškinimus apygardos rinkėjams ( Apygardos Vietos 
bendruomenėms kontrolei, saugojimui),  kaip konkrečiai punktais vykdote  rinkiminius įsipareigojimus, 
išvardinti kada ir kokius Jūs pateikėte- registravote įstatymų  projektus, pataisas, kas jų priimta Seime?  Ar  
nesavanaudiškai organizuosite – inicijuosite, teiksite- registruosite  įstatymų projektus,  juos  priimti 2018 
m., kaip pirmo prioriteto (skubos) tvarka, reikalingus Lietuvai,  (aukščiau minėti 1-8punktai), būtinybę ? )                                                                                                     
2. Kaip Jūsų apygardos savivaldybėse naudojama finansiniai, materialiniai (Valstybės patikėtas turtas), 
ištekliai kurti gerovę? Siekti Lietuvos regionuose turėti darbą, sveikatos  paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, 
mokyklas, darželius, kultūros židinius, užtikrintą teisingumą  visiems lygiai, decentralizuotą  savivaldą. Ar pastoviai 
stebite  savivaldos pareigūnų veiklą , tariatės su Vietos Bendruomenių tarybomis, inicijuojate kontroliuojančių institucijų 
patikras nusižengimams pašalinti savivaldos tarnybose. 
3. Kokius Įstatymus (įvardykite) numatote pasiūlyti -registruoti LR Seimui taisyti ir ką taisyti 2018m.Seimo 
pavasario sesijoje ? 
4. Kokius  aptartus susitikimuose su rinkėjais-Vietos bendruomenių tarybomis, siūlomus Bendravalstybinius 
probleminius klausimus, Įstatymus teiksite spręsti, priimti LR Seime, Vyriausybėje ir kitur, organizuosite 
spaudos konferencijas?     Primename,  jeigu šie reikalavimai nebus įgyvendinami, nenoras bendrauti   su rinkėjais- 
„Jūsų darbdaviais“ ,   būsime priversti organizuoti piketų akcijas prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, Savivaldybių...     
Seimo, savivaldos narių raštiškos ataskaitos, susitikimų su rinkėjais, Vietos Bendruomenių tarybomis  protokolai, video 
įrašai,  registruojami, kaupiami, saugomi Vietos bendruomenių centrinėse  tarybose, kopijos vietos bendruomenių 
tarybose, seniūnijose. 
Pagarbiai, .............................................. .........................................................  (parašas, pareiškėjų atstovo pavardė}                           
Kontaktai  susisiekti:  adresas: ………………………………………....................................,                                                               tel.    
................................,       e-paštas: ……………………                                                                                     Pagarbiai,  rinkėjai:                                                                                                                                                                                                                                                       
(Vardas, pavardė)                              (Parašas)                  (Rinkėjo adresas)                            

                                                        

 Vilniaus Forumas <info@pilieciai.lt> 

Data: 2018 m. birželio 30 d. 21:02 

Tema: Vilniaus Universiteto taryba pasityčioja iš Senato  

Kam: info@pilieciai.lt 

mailto:info@pilieciai.lt
mailto:info@pilieciai.lt
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Š. m. birželio 27 d. įvyko VU Tarybos posėdis.  Jame svarstytas dalies Senato narių kreipimasis dėl neskaidriai VU 
rektoriaus ir VU TSPMI administracijos organizuoto konkurso profesoriaus vietai užimti.  Artėjant šiam 
posėdžiui rektorius A. Žukauskas „Lietuvos rytui“ duotame interviu teisino savo sprendimą ignoruoti Senato 
nutarimą, kuriuo pripažįstama, jog prof. V. Radžvilui nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti konkurse 
profesoriaus vietai TSPMI užimti: 
  
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/06/21/news/del-v-radzvilo-ateities-itampa-vu-rektorius-
sprendima-paaiskino-bet-prasymai-nusalinti-netyla-6695199/ 
  
 Prof. V. Radžvilas interviu „Lietuvos rytui“ išsamiai paaiškino VU TSPMI vykstančio jo politinio persekiojimo ir 
fiktyvaus konkurso organizavimo VU TSPMI aplinkybes: 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/06/28/news/v-radzvilas-tai-jau-seniai-nebera-kova-del-
darbo-vietos--6771261 
  
VU Taryba posėdyje atsisakė iš esmės svarstyti Senato narių kreipimąsi. Ji ignoravo Senato nutarimą, kuriuo 
pripažinta, kad prof. V. Radžvilas net ir norėdamas neturėjo galimybių dalyvauti konkurse profesoriaus vietai 
užimti. Rektoriaus sąmoningai paskelbtame fiktyviame konkurse ji neįžvelgė jokio VU Statuto pažeidimo. Šitaip 
Taryba ne tik neatsižvelgė į Senato nuomonę, bet ją ignoruodama parodė neslepiamą panieką už jį balsavusiems 
Senato nariams.  VU rektoriui A. Žukauskui ir TSPMI administracijai leista toliau nevaržomai savivaliauti prof. V. 
Radžvilo atžvilgiu ir tęsti pastangas politiškai susidoroti su juo. Vengdama pagal savo kompetenciją vertinti 
rektoriaus veiksmus ir priimti situacijai adekvačius sprendimus, Taryba dar kartą neįvykdė savo, kaip VU 
aukščiausio valdymo organo, pareigos užtikrinti, kad VU būtų griežtai laikomasi universiteto Statuto ir LR 
įstatymų. VU Taryboje jau buvo  du kartus atmesta Rektoriaus metinė veiklos ataskaita ir pagal VU Statutą jo 
įgaliojimai turėjo būti nutraukti. Šito nepadaryta. Todėl rektorius ne tik tęsia universitetui ir valstybei žalingas 
reformas, tačiau ir organizuoja personalizuotus, t. y. konkretiems VU darbuotojams pritaikytus, konkursus 
pareigoms užimti bei deklaruoja nuostatą ignoruoti Senato nutarimus, tuo atvirai pažeisdamas VU Statutą, 
kuriuo yra prisiekęs vadovautis. Ignoravusi VU Senato nutarimą, kuriuo pripažinta, kad prof. V. Radžvilui nebuvo 
sudarytos galimybės dalyvauti konkurse į profesoriaus vietą, ir atsisakiusi aiškintis konkurso organizavimo 
aplinkybes, Taryba faktiškai tapo nusikalstamų verslo grupuočių interesus AM srityje ideologiškai aptarnavusio 
VU TSPMI administracijos ir ją palaikančio rektoriaus A. Žukausko pagalbininke ir dar vienu susidorojimo su 
prof. V. Radžvilu įrankiu.  
               Prof. V. Radžvilą siekiama pašalinti iš VU ne tik dėl tariamai „euroskeptškų“ politinių pažiūrų. Kur kas 
svarbesnė jo ilgamečio ujimo ir persekiojimo VU TSPMI priežastis yra ne kartą atvirai išsakyta principinės 
opozicija jau visą dešimtmetį Lietuvoje vykdomoms neoliberalioms aukštojo mokslo reformoms, kurių 
pagrindiniai iniciatoriai ir vykdytojai buvo ir iki šiol tebėra korumpuotos verslo, politikos ir akademinės 
bendruomenės grupuotės. 
  
VU Tarybos sprendimas, faktiškai išreiškiantis su MGB koncernu susijusių ir jam tiesiogiai arba netiesiogiai 
tarnavusių universiteto akademinės bendruomenės narių valią, galėjo būti priimtas tik todėl, kad 
vykdant  „krepšelinę“ aukštojo mokslo reformą sukurtos universitetų tarybos pačios yra sisteminė šios reformos 
dalis. Vykdant reformą deklaruota, kad tarybos išlaisvins universitetus iš jų savarankiškumą varžančios valdžios 
priežiūros ir pakeis pirmiausia jų administracijų veiklą kontroliavusias valstybines institucijas. Tačiau netruko 
paaiškėti, kad tikroji jų paskirtis yra kita: jos turi saugoti ir ginti ne akademinių bendruomenių, bet stambiojo ir 
dažnai korumpuoto verslo, taip pat kvaziakademinio verslo, interesus. Visuotinai pripažįstama, kad G. 
Steponavičiaus vykdyta AM reforma buvo vienas nesėkmingiausių ir žalingiausių socialinių eksperimentų 
atkurtosios Lietuvos istorijoje, kurį mėginama stabdyti ir nutraukti valstybiniu lygiu. Tačiau A. Žukausko 
vadovaujamame VU ši moraliai ir politiškai bankrutavusi reforma yra beatodairiškai tęsiama. VU Taryba ne tik 
nekreipia dėmesio į griaunamus šios reformos padarinius matančios ir dėl jų nerimaujančios visuomenės balsą. 
Kaip parodė Tarybos posėdis, jai nerūpi ir pačios VU akademinės bendruomenės nuomonė ir interesai: ji stojo ne 
šiai bendruomenei atstovaujančio ir jos valią reiškiančio Senato, bet aktyviu dalyvavimu korupcinėse MGB ir 
LLRI statytinio G. Steponavičiaus vykdytose reformose susikompromitavusios VU TSPMI administracijos bei ją 
remiančio rektoriaus pusėn. Vienas svarbiausių prieš dešimtmetį pradėtos reformos elementų buvo pastangos 
brutaliai nutildyti jos kritikus. Jie buvo ujami, šmeižiami, visais įmanomais būdais šalinami iš viešosios erdvės ir 
akademinio gyvenimo. Prof. V. Radžvilas visada buvo vienas iš G. Steponavičiaus „reformatorių“ grupuotei 
ideologiškai „nepatogiausių“ ir „labiausiai trukdžiusių“ akademinės bendruomenės atstovų. Todėl pirmieji 
mėginimai išstumti jį iš VU prasidėjo vos tik LLRI ir šiandien teisiamo buvusio ministro parankinis R. 
Vilpišauskas tapo TSPMI direktoriumi. Atrodo, sudariusi sandėrį su rektoriumi VU Taryba yra pasiryžusi visam 
laikui užsitraukti nenuplaunamą gėdos dėmę savo konformistiška laikysena sankcionuodama šios persekiojimo 
istorijos pabaigą ir atverdama kelią galutiniam susidorojimo su prof. V. Radžvilu veiksmui  - savavališkam, 
grynai sovietiniu stiliumi ir metodais vykdomam jo pašalinimui iš universiteto. 
  
 Apie tęsiamą - dabar jau ir dėl VU Tarybos kaltės - susidorojimą artimiausiu metu bus informuotos tarptautinės 
žmogaus teisių gynimo organizacijos ir užsienio akademinė bendruomenė. Su vienu svarbiausių 
Nepriklausomybės atkūrimo ideologų ir organizatorių bei besąlygiškai valstybingumo idėją VU TSPMI ginančiu 
ir itin kvalifikuotu profesoriumi susidoroti nebus leista ir nepavyks. Šalies viduje šis klausimas prireikus bus 
sprendžiamas sąjūdiniu stiliumi ir visomis teisėtomis priemonėmis. 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/06/21/news/del-v-radzvilo-ateities-itampa-vu-rektorius-sprendima-paaiskino-bet-prasymai-nusalinti-netyla-6695199/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/06/21/news/del-v-radzvilo-ateities-itampa-vu-rektorius-sprendima-paaiskino-bet-prasymai-nusalinti-netyla-6695199/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/06/28/news/v-radzvilas-tai-jau-seniai-nebera-kova-del-darbo-vietos--6771261/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/06/28/news/v-radzvilas-tai-jau-seniai-nebera-kova-del-darbo-vietos--6771261/
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Pagarbiai, 
  
Vilniaus forumo 

                           ********************************* 
 
Aldona Jankevičienė 
               
               Mokslininkai labai moksliškai pakalbėjo apie mokesčius. Bet nepasiūlė nei vieno 
konkretaus būdo kaip juos sutvarkyti. 
 
              O būdai yra labai paprasti - įpareigoti įmones  visus mokesčius mokėti veiklos vietoje, 
o ne dirbtinai sukurtose registracijos vietose. Apmokestinti pajamas, o ne pelną, nes dabar 
apie pusę dešimtmečius veikiančių įmonių jokio pelno nerodo, slepia. Išviešinti finansus, 
paslėptus ofšorinėse zonose, Šveicarijos bankuose ir apmokestinti slepiamas visas pajamas. 
            Išviešinti užsienio valstybėse paslėptą turtą ir jį apmokestinti. 
 
            Kitas būtinas žingsnis - pakeisti BK ir BPK,  prailginti (arba atsisakyti)  senaties 
terminus korupciniams nusikaltimams  ir panaikinti  bausmės vykdymo atidėjimą (nuteisimą 
lygtinai) korupciniams ir ekonominiams nusikaltimams valstybei. 
 
Aldona Birutė Jankevičienė kandidatė į LVT OK. 

 

                                                          

                                                                                      

 
PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 

 
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 
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naujiems investuotojams ir aukštą pridėtinę vertę 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. 
 
VIAP diferencijavimo modelis įsigalios jį suderinus su Europos Komisija, kaip ir yra numatyta 
teisės aktuose. 
 
Buitiniams vartotojams taip pat mažės biurokratinių kliūčių, prijungiant elektros ir dujų 
įrenginius prie tinklų. Nuo 2019 m. sausio 1 d. atsisakoma Valstybinės energetikos inspekcijos 
(VEI) pažymų ir patikrinimų, prijungiant naujų vartotojų įrenginius prie tinklų. Pagal naują 
tvarką nuo 2019 m. sausio 1 d. atestuotos įmonės ir asmenys, įrengdami elektros ir gamtinių 
dujų energetikos įrenginius, privalės užtikrinti jų techninę saugą – pastarąją dalį iki šiol 
kontroliavo VEI.  
 
„Buitiniams vartotojams prijungimo paslaugos bus teikiamos greičiau. Atsisakius perteklinių 
pažymų, vidutiniškai 30 tūkst. vartotojų per metus, taupys laiką ir pinigus, prijungdami 
naujus įrenginius prie tinklų“, - sako energetikos ministras. 
 
 
 
Seimas taip pat pritarė įstatymų pataisoms, kurios leis didiesiems elektros ir dujų 
vartotojams pagreitinti ir supaprastinti prijungimo prie elektros ir gamtinių dujų tinklų 
procedūrą.  
 
Lanksti „Fast Track“ procedūra suteiks vartotojams daugiau galimybių valdyti prijungimo 
procesą prie tinklų bei jį sutrumpinti, kas padės sukurti investuotojams patrauklesnę verslo 
aplinką.  
 
Tikimasi, kad „Fast Track“ procedūra pasinaudos apie 15–30 didžiųjų elektros vartotojų bei 
apie 10–20 stambiųjų dujų vartotojų per metus. Tikėtina, kad tai bus nekilnojamojo turto 
vystytojai, prekybos centrai bei kiti vartotojai. 
 
Dar vienas svarbus teisės aktų pakeitimas, skirtas stambiems elektros energijos vartotojams – 
galimybė prisijungti tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklo. Tokia galimybe galės 
pasinaudoti tie vartotojai, kurių įrenginių galia yra ne mažesnė nei 10 MW ir kurie įsipareigos 
10 metų nemažinti galios ir tiek pat laiko mokėti galios mokestį. 
 
Skaičiuojama, kad ši naujovė leis įmonėms sumažinti veiklos kaštus. Dar daugiau, nauja 
tvarka leistų efektyviau subalansuoti skirstomojo ir perdavimo tinklų panaudojimą bei 
padidintų energijos tiekimo patikimumą pramonės įmonėms. 
 
Seimas taip pat pritarė visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos su jai veiklos – leis 
išgryninti valstybės reguliuojamas veiklas bei joms reikalingas sąnaudas. Taip pat tai prisidės 
prie ES trečiojo energetikos paketo nuostatų įgyvendinimo. 
 
Energetikos ministerijos pasiūlytiems įstatymų pakeitimas Seimas pritarė birželio 30 d.  

 

  būdingomis funkcijomis, kurias šiuo metu vykdo AB „Energijos skirstymo operatorius“       
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LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO IR                                                                                                                                    

                            LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO          

                                            REZOLIUCIJA KREIPIMASIS                                                              

                           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.                                                                                                                                                                                                              
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 
moralėssmukimas.                                                                                                                                                 
                     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. Neturi būti 
pirmoje vietoje pinigai ir turtas!  Atsikvošėkime pagaliau...Išsirinkome valdžią, kurios 
norėjome, stengiasi Lietuvą išvesti iš praeitų vyriausybių pridarytų klaidų. 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  
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šeimininkais.   Visų tų klaidų pasekmėje, - 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;  

Kreipimasis pristatytas 2017-12-16 Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto 
posėdyje, (LVT protokolas Nr.7.). 

                                                        

AUTOMOBILIŲ MOKESČIO LOBISTU TAPO V. ANDRIUKAITIS 

K. Masiulis, Seimo narys 

Ilgai Lietuvoje dabartinis Europos Komisijos narys Vytenis 

Andriukaitis prisistatinėjo esantis ištikimas socialdemokratas ir paprastų 

darbo žmonių gynėjas, bet užteko pabūti keletą metų Briuselyje ir iš 

socialdemokratinių vertybių teliko automobilių pramoninkų peršamas 

automobilių mokestis. Kaip toks mokestis prisidėtų prie socialinio teisingumo ir padėtų 

socialiai jautriausiems gyventojams, solidžią algą gaunančiam eurokomisarui turbūt sunkoka 

suprasti? 

Automobilių pramonė Europoje labai įtakinga 

Iš Briuselio parsibeldęs V. Andriukaitis iškart puolė nurodinėti Vyriausybei įvesti 

automobilių mokestį. Anot jo, Lietuva neturi jokių argumentų neįvesti tokio mokesčio ir 

pagąsdino, kad kitaip Lietuva taps antrarūšių automobilių sąvartynu. 

mailto:amgedv@gmail.com;866673965
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Labai keistas požiūris, nes neįvesti tokio mokesčio argumentų gausu, o kaip Lietuva 

galėtų tapti sąvartynu taip pat mįslė. Dabar Lietuvos automobilių parkas yra senas, tai tiesa, 

tačiau tai susiję ne su kokiais nors valdžios nurodymais, bet su gyventojų pajamomis. Vos tik 

vairuotojas gali sau leisti pirkti geresnę transporto priemonę, jis tą ir padaro. Tai kaip galėtų 

Lietuvoje dar labiau padaugėti senų automobilių, nei jų yra? Negi V. Andriukaitis mano, kad 

gyventojai savo kiemuose sumanys laikyti po 3, 4 ar 5 mašinas? 

Vienintelis tikrai logiškas paaiškinimas yra tai, kad tiek Europos Komisija, tiek 

eurokomisaras V. Andriukaitis labai įdėmiai klauso Europos automobilių pramonės atstovų 

argumentų. Gamintojai suinteresuoti, kad naujų automobilių būtų perkama daug, nes 

pastaruoju metu virš europietiškų bendrovių kaupiasi tamsūs debesys. Tai ypač aktualu 

Vokietijos automobilių pramonei, kurią neseniai sukrėtė „dyzelgeito“ skandalas, o prisideda ir 

auganti elektromobilių rinka, kur pirmauja ne Europos gamintojai, tokie kaip „Tesla“, „Nissan“ 

ir „Toyota“. Automobilių mokestis „seniems ir taršiems“ labai patiktų pramonininkams, nes 

skatintų naujų transporto priemonių pirkimą.  

Europos automobilių pramonė yra viena svarbiausių gamybos šakų Europoje, kurioje 

dirba milijonai žmonių ir su ja susiję daugybė kitų sektorių. Vokietija yra didžiausia 

automobilių eksportuotoja pasaulyje per metus parduodanti mašinų ir jų dalių už 400 mlrd. 

eurų, tai 20 proc. viso valstybės eksporto. Neatsitiktinai ištikus 2009 m. krizei Vokietijos 

vyriausybė pasirinko gaivinti ekonomiką per automobilių pramonę. Buvo skirta vyriausybės 

subsidija 2,5 tūkst. eurų kiekvienam vokiečiui, kuris pirks naują automobilį. Tai suveikė, 1,2 

mln. vokiečių nupirko po naują automobilį. Kai kurių gamintojų, tokių kaip „Škoda“, 

pardavimai išaugo net 95 proc. 2009 m. Vokietijos politikos modelį taikė Prancūzija, skyrusi 

po 1 tūkst. eurų subsidiją automobiliui, ir dar 10 Europos šalių. 

 Mokestis smogtų skurdžiausiems ir vidurinei klasei 

Kas tinka Vokietijai, netinka Lietuvai. Vokietija turi puikiai išplėtotą naujų automobilių 

gamybos grandinę, todėl greitai veikiantys fabrikai pildo Berlyno biudžetą ir įpučia kaitros 

visam ūkiui. Lietuva automobilių gamybos pramonės beveik visai neturi, tačiau išmano kaip 

parduoti jau naudotas mašinas ne tik Europoje, bet ir Azijoje. Lietuvoje per metus sudaroma 

apie 400 tūkst. automobilių pirkimo ir pardavimo sandorių. Tai rodo plačiai išplėtotą 

prekybos mastą, žinant, nedidelį Lietuvos gyventojų skaičių. Gal V. Andriukaitis ir Vyriausybė 

galėtų daugiau galvoti apie vietos verslą, o ne tik klausytis užsienio gamintojų norų? 

Mokestis seniems ir taršiems automobiliams Lietuvoje paliestų apie 1 mln. gyventojų. 

Mažiausiai tai būtų aktualu pasiturintiems, kurie gali sau leisti važinėti naujomis mašinomis. 

Ar tokio socialinio teisingumo siekia V. Andriukaitis? Automobilis nėra prabangos prekė, o 

būtina ir dažnai vienintelė adekvati susiekimo priemonė. Tai kodėl reikėtų mokėti vien už 

turėjimą? Panašu į pagalvės mokestį. Juk yra automobilių, kurie kai kuriuo metu nenaudojami 

(sezoniškai naudojami automobiliai), yra sugedusių ir ilgai neremontuotų automobilių. Kodėl 

pensininkas tris kartus per metus nuvykstantis į sodą ir kartą aplankyti kapų turi mokėti tiek 

pat kaip žmogus per mėnesį pralekiantis penketą tūkstančių kilometrų? Juk dabar vairuotojai 

moka mokesčius pirkdami degalus. Akcizas sudaro net trečdalį benzino ar dyzelino kainos. 

Kuo daugiau važiuoji, tuo daugiau perki degalų, tuo daugiau moki mokesčių. 

Automobilių mokestį propaguojantis V. Andriukaitis kalba apie ekologiją, tačiau 

pamiršta sudėti visus kaštus. Juk yra ne tik pilami į baką degalai, bet yra ir daug svarbesni 

naujo automobilio gamybos kaštai ir senos transporto priemonės utilizavimo kaštai. Abiejų 
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procesų metu reikia daug energijos, žaliavų ir išteklių, o visa tai irgi susiję su ekologija. Kai 

mažiau gaminama, labiau tausojama gamta. Juk būtent tokį principą skatina ta pati Europos 

Sąjunga, kai kalbama, kad nereikia išmesti maisto, verta rinktis jau dėvėtus rūbus, rūšiuoti 

atliekas, atsisakyti vienkartinių plastiko gaminių ir t.t. O kai kalba pasisuka apie automobilius, 

tai viskas priešingai – kuo greičiau pirkti naujus. 

Na ir paskutinis argumentas apie saugumą. Gamintojai mėgsta pabrėžti, kad nauji 

automobiliai saugesni. Pažangių technologijų naujose mašinose tikrai yra daugiau, tačiau jas 

galima įdiegti ir senesniuose modeliuose, o kokios nors 1992 m. „Audi 100“ skardų storio net 

nėra ko lyginti su dabartinės „Audi A4“. 

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

               KAD LIETUVOJE DAUGĖTŲ GYVENTOJŲ 

                                        Kęstutis Masiulis, Seimo narys 

Lietuvą apskriejo maloni ir daug kam netikėta žinia. Jau du mėnesiai, kaip į Lietuvą 

atvyksta daugiau žmonių, nei išvyksta. Tokie duomenys nuteikia optimistiškai dėl visų metų 

statistikos ir gal pagaliau baigiasi ta katastrofiška emigracija iš Lietuvos, stebinanti visą 

pasaulį. Nors daug kas stebėjosi naujausiais duomenimis, bet visi besidomintys jau seniai 

laukė tokio pokyčio ir per daug nesidžiaugia, nes migracijos ir demografijos problemos toli 

gražu tuo nesibaigia. 

Rytų Europoje Lietuvos atvejis neišskirtinis 

Didelė emigracija ir kartu spartus ekonominis augimas yra gan keistas derinys. Tą 

išgyveno visa Rytų Europa, tačiau viena po kitos šiose šalyse emigraciją pakeitė didėjanti 

imigracija. Greičiausiai srautai susibalansavo ir netgi tapo teigiami Čekijoje, Slovakijoje, o 

ilgiausiai problemos užsitęsė Baltijos šalyse ir Rytų Balkanuose. Visgi jau prieš porą metų 

Estija pranešė apie didesnį atvykusiųjų nei išvykusiųjų skaičių ir tapo akivaizdu, kad šis 

procesas kiek vėluodamas pasieks ir Lietuvą bei Latviją. 

Estijos tendencijos svarbios Lietuvai, nes tikėtina, kad jos atsikartos ir mūsų šalyje, 

todėl verti dėmesio keli faktai. Nors ir pastebimas grįžtančių estų gausėjimas, tačiau 

gerėjančiam išvykstančiųjų ir  atvykstančiųjų balansui gyvybiškai svarbūs ukrainiečiai ir 

rusai. Be atvykstančių užsieniečių imigracijos srautai Estijoje būtų nelabai žymūs. Antras 

faktas, imigrantai nevyksta gyventi į regionus, o renkasi išimtinai Talino miestą. Trečia, 

nepaisant to, kad dauguma atvykstančiųjų yra darbingo amžiaus žmonės, bet bendras gimusių 

ir mirusių skaičius šalyje išlieka stipriai neigiamas. 

Demografijos problemos neišnyks 

Lietuvoje galime matyti tą patį. 2017 m. duomenys rodo, kad Vilniaus miestas neišlaiko 

savo gyventojų ir jų emigruoja net ir iš sostinės daugiau nei grįžta, tačiau bendrai miestiečių 

skaičius auga, nes jį palaiko vidaus ir tarptautiniai atvykėliai. Lietuvoje turime nedaug 

vietovių, kur gyventojų skaičius auga – Vilnius, dar Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apylinkės bei 

kurortai. Tikėtina, kad tokia tendencija išliks net jei imigrantų srautai į Lietuvą smarkiai 

padidės. Jauni žmonės išvykę į užsienį iš Kelmės ar Utenos nusprendę grįžti Tėvynėn renkasi 

Vilnių, Kauną ar Klaipėdą. Regionų degradacijos problema niekur nedings. Gaila, bet net 
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didesni miestai Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė neranda ar nesugeba rasti receptų 

kaip tapti patrauklesniais gyventi. 

Statistika rodo, kad emigruoja iš Lietuvos jauni ir darbingi žmonės, dažnai su vaikais. 

Tai neabejotinai blogina bendrą demografinę būklę. Visuomenei išlaikyti vyresnius ir 

nedarbingus žmones tampa vis sunkiau. Atvykstantys ar grįžtantys į Lietuvą taip pat yra jauni 

ir darbingi, tačiau tai iš esmės nekeičia visuomenės struktūros. Šeimos Lietuvoje vaikų turi 

nedaug, o jaunoji gyventojų karta yra ženkliai mažesnė nei karta, kuri jau labai greit išeis į 

pensiją. Kai kalbame apie didesnę imigraciją, tai turime galvoje šimtus, gal geriausiu atveju 

tūkstančius, o kai kalbame apie kartų santykį, tai jau šimtai tūkstančių žmonių. Manyti, kad į 

Lietuvą per artimiausius metus galėtų imigruoti šimtai tūkstančių, net 0,5 mln. žmonių yra nei 

socialiai, nei politiškai nerealu, todėl gimimų – mirčių ir dirbančių – nedirbančių balansas 

toliau blogės ir tai bus demografinė bomba ilgiems dešimtmečiams. 

Trūksta veiksmų, paremtų demografijos ir migracijos vizija 

Sauliaus Skvernelio vyriausybė turi kuklių ketinimų kažką keisti regionų, demografijos 

ir migracijos politikoje, tačiau ne esminių. Labai nedaug aukštų valstybės pareigūnų suvokia 

kokia Lietuvoje didelė problema yra demografija ir migracija. Dar mažiau yra noro tam skirti 

pastangų ir lėšų. Tai nepopuliari tema, nes liga ilgalaikė įsisenėjusi, o vienadieniai sprendimai 

neatneša greitų ir efektingų rezultatų. Net mano siūlomo Grįžimo įstatymo Seimas ir 

Vyriausybė nenori priimti dėl kažkokių primityvių politinių išskaičiavimų, o vietoj to, pasiūlė 

menkavertę strategiją be atsakingų institucijų, be pareigūnų ir be biudžeto. 

Lietuvos Vyriausybei būtina skirti rimtą dėmesį migracijai, o tai bus tik tuomet, kai bus 

paskirta  atsakinga institucija ir deramas finansavimas. Kaip skatiname turizmą ar investicijų 

pritraukimą, kaip turime tam skirtas institucijas ir finansus, taip turime skatinti ir rinktis 

gyvenimą Lietuvoje tų žmonių, kuriuos norime matyti savo šalyje. O net ir tai nesame 

politiškai aptarę. Lygiai taip pat Lietuvai būtina regionų vystymo strategija – ne popierinė 

kaip yra dabar, bet su aiškiais darbais, darbo vietų steigimu, valstybės institucijų perkėlimu ir 

privačių investicijų proveržiu. 

Taigi galime džiaugtis, kad siaubingos emigracijos laikai po truputį traukiasi, Lietuva 

jau pradeda rimtai konkuruoti su Vakarų Europa savo gyvenimo kokybe, tačiau demografijos 

problemos pačios savaime neišsispręs. Regionai, migracija ir demografija privalo atsirasti 

Vyriausybės darbotvarkėje! 

ATSIUNTĖ Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Masiulio padėjėjas Tel. +370 616 19 353El. 
p.: jonas.petukauskas@lrs.lt   

                                                         

                                                                  SVEIKATA,- VISŲ ŽINIAI! 

      Telia pinigus ima, bet svetainę „SVEIKATA SAVO JĖGOMIS“ 
panaikino, NORS YRA PERMOKA! AUTORINIS DARBAS KAI KAM 
NEPATIKO, ĮTARIU – TAI SPECIALUS UŽSAKYMAS SUNAIKINTI, 
KURĮ UŽ PINIGUS ĮVYKDĖ TELIA...Telia pasitikėti negalima! 
Būkite atsargūs! 

                        

mailto:jonas.petukauskas@lrs.lt
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            KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS SPAUDOS ATSTOVUS 
 
                 Gerbiama Redakcija, gal galite padėti: vyksta nesuprantami dalykai,- viską 
moku laiku ir sugalvojo Telia apkaltinti mane, kad nesumokėjau už svetainės 
„Sveikata savo jėgomis“ svetainę. Aš jau ne pirmą kartą susiduriu su situaciją, kai 
norima panaikinti tą svetainę, nes kažkam ji trukdo. Svetainę kūriau kelis 
dešimtmečius, todėl tai mano kūrybinis darbas, o autorines teises saugo valstybė. 
Ar galite man padėti: reikėtų, kad Telia ar kitos nežinomos jėgos, netrukdytų dirbti 
(pastoviai trukdo dirbti kompiuteriu). Aš esu internetinio laikraštėlio „Auksinis 
ruduo“ redaktorė, kuris priklauso Lietuvos pensininkų susivienijimui, tai Jis taip 
pat kažkam nepatinka, bet juk Lietuva yra laisva demoktatinė respublika ir 
kiekvienas pilietis turi teisę turėti savo nuomonę bet kuriuo klausimu: ar tai būtų 
šalies politika ar sveikata ir pn. Šiuo metu atsirado tokie trukdymai, kad 
nebeįmanoma dirbti. Dabar ruošiamas naujas laikraštėlio numeris, o to padaryti 
negaliu. Padėkite, prašau pašalinti visus trukdymus, kad būtų galima normaliai 
dirbti. Paaiškinkite prašau, kaip yra su autoriniais darbais, juk juos saugo mūsų 
valstybės įstatymai ir niekas neturi teisės juos be autoriaus sutikimo,  naikinti ar 
panašiai netinkamai elgtis, tuo labiau, kad mes niekam savo nuomonės neperšame, 
o tik ją išsakome taip kaip kiekvienas Lietuvos pilietis turi tokią teisę, kurią jam 
užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucija.  Pagarbiai 
 
Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 
Internetinio laikraštėlio "Auksinis ruduo" redaktorė 
Svetainės "Sveikata savo jėgomis" autorė 
Lietuvos visuomenės Tarybos įkūrimo iniciatorė 
Kontaktai:  lps.eu;amgedv@gmail.com; telef.866673965 
 
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/  
 

                                                        

 

ETIKOS UNIVERSITETO PUSLAPIS       

               VISUOMENINĖ VEIKLA IR MORALĖ, KAS 

TAI? 

          Žmogus – visuomenės narys. Koks jis? Pilietiškas, pasyvus, 

aktyvus ar viskam abejingas? Visuomenė – tai valstybės 

gyventojai, kurie gyvena apibrėžtoje teritorijoje, kuri vadinama 

VALSTYBĖ.                                                                                                                                                               

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako: „PILIEČIŲ INICIATYVA 

SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI!“  

           Aktyvūs, išprusę visuomenės nariai vadinami visuomenininkais. Laisvoje, 

demokratinėje visuomenėje – tai pažangiausi žmonės, kuriems rūpi savo Tėvynės reikalai. 

Jie, lyg sielos veidrodis, pastebi viską (pagal savo intelektą) kas kenkia jų atstovaujamai 

visuomenei. Prisiminkime Tarybinius laikus. Kontrastas didžiulis: dabar mūsų laisvoje 

visuomenėje – kiekvienas visuomenės narys yra savo šalies, kurioje gyvena – šeimininkas,- 

tarybiniais laikais viskas buvo sukramtyta ir pateikta iš viršaus. Visuomenė buvo,  bet  jos 

ir nebuvo...                                                                                                                                                            

Kalbant apie moralę galima pasakyti, jeigu smetoninėje Lietuvoje niekas kaime durų  
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nerakindavo nakčiai, tai Tarybiniais metais visi išmoko vogti...                                                                   

Pagal  L.Tolstojų – šauniausias kazokas buvo tas, kuris išgerdavo kibirą samagono ir kaip 

galima daugiau pavogdavo...                                                                                                                                       

Viso to išmoko lietuviai ir kaip nekeista – sustoti nebegali...Atsirado, ištobulėjo nauja vagių 

rūšis – hipnotizuojantys vagys. Jie turi galimybę lengvai gauti žmonių raktus, todėl gali 

vaiksčioti po žmonių namus ir pasiimti ką tik nori...Apvogtas žmogus nieko įrodyti negali ir 

pn.                                                                                                                                                                              

Šiandiena kalba apie moralę tampa gyvenimo trukdys.  Liaudyje yra sakoma, kad 

greičiausiai ir geriausiai mokomasi iš blogų pavyzdžių, o to tikrai netrūko. Bet blogis turi 

savybę tobulėti: atsirado daug naujų vagysčių formų,- tai korupcija, šešėlinė ekonomika, 

įvairios išnaudojimo formos,- apgavystės, atlyginimo nemokėjimas, įvairios gudravimo 

formos, kaip klanų susiformavimas ir pn.                                                                                                      

Ne, aš nenukrypau nuo temos, visa tai reikalinga, kad suprastumėm, kad mūsų moralė taip 

sugadinta, kad tai darantys net pamiršta apie savo netinkamą elgesį, nes jis tampa kaip ir 

gyvenimo „norma“ – nepastebimas ir toleruojamas. Tačiau laisvoje demokratinėje 

visuomenėje, atsirado nauja visuomenės narių kategorija, kuriai nesvetima moralės 

savoka,- tai visuomenininkai, kurie pastebi ir išdrįsta apie moralės trūkumus parašyti savo 

plakatuose (dirba nemokamai) ir kviesti į protesto piketus.                                                                                                                                                  

Labai gaila tokių valdžios atstovų, kurie priklauso praeitų laikų moralės kartai, kuri 

paveldėta iš Tarybinių laikų ir kai kam labai patogi, įaugusi į žmogaus prigimtį, nes bet 

koks priminimas apie visuomenėje pastebimus trūkumus, sukelia alerginę reakciją. 

Visuomeninikai, tikri savo šalies naujos moralės puoselėtojai virsta „veltėdžiais“ (rusiškai 

– darmoėdais). Galime tik apgailestauti, kad net labai aukšto intelekto visuomenės nariai 

yra patekę į tarybinės paveldėtos moralės spastus. Vyko apie tai diskusija, tačiau be 

rezultatų ir ne tik, nes žmogus leidęs sau pasakyti tokius įžeidžiančius žodžius didžiujasi 

tuo ir kai kurios visuomenės sluoksniuose randa pritariančių, palaikančių. Sakoma 

„juokiasi puodas, kad katilas juodas“. Komenrai Jums, laukiame diskusijos pratęsimo, 

rašyti amgedv@gmail.com.                                                                                                                

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

 

Meldinė nendrinukė – nedidukas, itin retas paukštis, kuriam išsaugoti ir jo populiacijai šalyje didinti 

negailima ir Lietuvos, ir visos Europos Sąjungos (ES) mokesčių mokėtojų pinigų. Keletu milijonų eurų 

finansuojamą meldinės nendrinukės gelbėjimo projektą vykdo ir dar ilgai vykdys buvusi aplinkos 

ministro Kęstučio Navicko darbovietė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Paukšteliams negaila, o vieniši senjorai ir vieniši neįgalūs 

žmonės tegu badauja, - štai kokia mūsų valdžios politika! Per 

28  metus – problema nei iš vietos! (red.komentaras). 

mailto:amgedv@gmail.com
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                                                                 UŽUOJAUTA 

Tai mano mylima, brangi sesuo  

                    ALEKSANDRA PETRONĖLĖ BARDZILAUSKIENĖ 

           1927-06-05 -  2018-07-20 

           Ji labai mylėjo Lietuvą ir mums visiems 

aiškino Lietuvos istorijos peripetijas. Mes 

visi skaitėme, jos dėka, tais baisiais 

okupacijos laikais „Katalikų kroniką“. Ji 

stovėjo prie televizijos bokšto tą lemiamą 

sausio 13 naktį (kaip pati sakė – „atsistūmiau 

nuo tanko ranka“).                                                                                                             

Buvo baigusi Kauno medicinos institutą – stomatologiją, bet 

gyvenimo eigoje pakeitė specialybę ir tapo viena žymiausių 

Lietuvoje gydytoja – mikrobiologė.  Būdama 74 metų įsteigė 

savo asmeninę laboratoriją, kurioje dirbo iki paskutinės 

dienos. Mikrobiologijos srityje pastoviai sekė visas pasaulio 

naujienas, mokėjo kelias užsienio kalbas. Bendradarbiai ją 

labai gerbė ir mylėjo (girdėjau per šermenis). Turėjo daug 

padėkų iš besitiriančių jos laboratorijoje.  

         Man Ji buvo kaip motina, kaip draugė, kaip gyvenimo 

patarėja, kurią jaučiau šalia visuose gyvenimo situacijose, 

todėl ši netektis ypatingai skaudi... Ji buvo vyresnė ir paskutinė 

iš mano kartos seserų ir brolių, likau viena... 

                              

 MIELA SESE, TEBŪNA TAU LENGVA LIETUVOS ŽEMELĖ, liūdime 

visi Tave mylėję! 
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GYVENIMO FILOSOFIJA 

DZEN išmintis... 

 

1. Visada žiūrėk į šviesiąją pusę. Jei tokios nėra – blizgink 

tamsiąją, kol suspindės. 

2. Polinkis pasiduoti ypatingai sustiprėja prieš pergalę. 

3. Gyvenimo gudrybė,– numirti jaunam, bet kuo vėliau. 

4. Nieko nesakykite, jeigu tai nebus geriau už tylą. 

5. Ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. 

6. Nebijok sulėtinti, bijok sustoti. 

7. Nebijok dėl to, kad kažko nežinai, bijok dėl to, kad nesimokai. 

8. Gebantys rausti niekada neturės akmeninės širdies. 

9. Žmogus, nuvertęs kalną, pradėjo nuo smulkių akmenukų nešiojimo iš 

vienos vietos į kitą. 

10. Nėra draugo be neigiamų savybių. Jeigu jų ieškosi, liksi be draugo. 

11. Kvailio ir laimė kvaila. 

12. Jeigu susidūrei su kliūtimi ir suklupai, tai dar nereiškia, kad eini ne ten. 

13. Visa, kas atsitinka, atsitinka laiku. 

14. Trobelė, kurioje juokiamasi, yra turtingesnė nei rūmai, kuriuose verkiama. 

15. Stiprus įveikia kliūtį, išmintingas – visą kelią. 

16. Mokytojai tik atveria duris.Toliau turi eiti pats. 

17. Tas, kuris rodo tavo trūkumus, ne visada yra tavo priešas. Tas, kuris liaupsina 

teigiamas tavo savybes, ne visada yra tavo draugas. 

18. Kad ir kaip stipriai bepūstų vėjas, kalnas prieš jį nesilenks. 

19. Gyvenk, išlaikydamas ramybę. Ateis laikas, ir gėlės pražys pačios. 

20. Nelaimingieji įeina per tas duris, kurias jiems atidarė. 

21. Geriau vieną dieną būti žmogumi, nei tūkstantį dienų būti šešėliu. 

22. Iš kelionių niekas negrįžta toks, koks buvo anksčiau. 

23. Jei suklysi, geriau nusijuok iš karto. 

24. Geriausias laikas pasodinti medį buvo prieš 20 metų. Kitas geriausias laikas – šiandien. 

25. Tavo namai ten, kur ramios tavo mintys. 

26. Nelaimė ateina per tas duris, kurias jai atvėrė. 

                                                         

              SVEIKINAME VISUS SAVO NARIUS, GIMUSIUS LIEPOS MĖNESĮ!   

1. Kazimiera Monkienė –        
2. Ona Ksaverija Akranglienė   
3. Ilda Gindulienė                       
4. Irena Ona Linkauskienė       
5. Birutė Bardauskienė              
6. Elena Balčienė                         

  YPATINGAI JUBILIATES:  BIRUTĘ BARDAUSKIENĘ  

                                                     ONĄ KSAVERĄ AKRANGLIENĘ  -                                 

BŪKITE LAIMINGOS !   
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                                                           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 visada sutampa su redaktoriaus nuomone. 

                       Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų 

atsiklausus ir nurodant šaltinį. Laukiame pagalbininkų, ypatingai senjorų 

ŽURNALISTŲ !!!  

Jeigu ateityje nebenorite gauti mūsų laikraštėlio, atsakykite į šį laišką parašydami „Nesiųsti“. 
 

                                                       

                                                                 MŪSŲ DRAUGAI 
 

                    

Bernardinai.lt 
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