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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. SVEIKINAME LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMĄ, ŠVENČIANČINTĮ 

KETURIŲ METŲ ORGANIZACIJOS ĮKŪRIMO SUKAKTĮ! 

2.  Pagrindinė esmė: trys raštaiir atsakymas vienas, kito dar nėra ...                                                                                                                              

3.  LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO 2017-2020 VEIKLOS       

PERSPEKTYVOS. 

4.  E.BIČKAUSKAS Kovo 11-osios akto signataras Bičkauskas ragina giliau diskutuoti apie 

saugumo politiką.                                                                                                                                                              

5. LVT spaudos pranešimas.                                                                                                                        

6.    Zigmo Vaišvilos (LVT) spaudos konferencija.                                                                              

7.    Kauno forumas INICIATYVINĖS GRUPĖS ,,SANTARVĖ TAUTOS SĖKMEI‘‘ 

(STS) PAREIŠKIMAS 

8.    Energetikos ministerija:                                                                                                                               

I. Energetikos ministrų taryboje aptarti strateginiai ES klimato ir 

energetikos ateities tikslai.                                                                                                                                 

II.  Energijai imlioms pramonės įmonėms – galimybė stiprinti 

konkurencingumą. 

9.     Sveikiname balandy gimusius. 

9.    SVEIKATA Kodėl slepia nuo mūsų? 

10.  Gyvenimo filosofija: neišgydomų ligų nėra. 
11.   Redaktorės žodis. 
12.   Mūsų draugai.  (prisijunkite) 

                                                          

SVEIKINAME LIETUVOS PENSININKŲ 

SUSIVIENIJIMĄ KETURIŲ METŲ SUKAKTIES 

PROGA IR LINKIME ĮGYVENDINTI SAVO 

UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS... MŪSŲ SVARBIAUSIAS 

TIKSLAS - MEILĖ IR RŪPINIMASIS ŽMONĖMIS, KARTŲ 

SOLIDARUMAS! Tikimės visų palaikymo ir pagalbos, 

įgyvendinant mūsų bendrus siekius! 

Pastaba: ar pastebėjote, kaip labai mes mylime 
miestą, kuriame gyvename: matote jūrą ir laivelį 
mūsų herbe? 
 

 DARBAI ŽMONIŲ LABUI: 

 LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (toliau LPS)                                                                                       

VEIKLOS PROGRAMA 2017-2020 METAMS. 

TIKSLAS: Asociacija vienija visos Lietuvos skirtingo amžiaus (priėmimas nuo 18 m.) 
žmones, aktyviai dalyvauja LIETUVOS RESPUBLIKOS visuomeniniame viešąjame 
gyvenime:  valstybės ir savivaldybių lygmenyje, siekdama kartų solidarumo ir 
bendradarbiavimo su visomis Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis (jeigu 
Klaipėdos savivaldybė neskaldytų, tai taip ir būtų).                                                           
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1.       LPS valstybinėse valdžios institucijose atstovauja Lietuvos visuomenę, tame 

tarpe ir senjorus.                                                                                                      

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

NVO ir valdžios institucijomis: Prezidente (-u), Seimu, Vyriausybe ir miestų 

savivaldybėmis, kad visas valdžios institucijas pasiektų informacija apie paprastų 

žmonių poreikius, nes valdžios institucijos yra labai nutolusios, nuo paprastų – 

eilinių piliečių problemų, nors turi tarnauti juos išrinkusiems savo Tėvynės 

gyventojams. Siūlome Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisą:“Lietuvos 

Respublikos Prezidentė (-as), Seimo ir Vyriausybės nariai tarnauja savo tautai – 

Lietuvos žmonėms“.                                                                                                                            

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

nariai  formuojant ir įgyvendinant teisingą pilietinę - socialinę politiką ir ekonominį, 

socialinį ir kultūrinį įvairių gyventojų saugumą, turėtų užtikrinti, kad kiekvieno 

Lietuvos piliečio gyvenimas būtų orus. 

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

Lietuva – jūrinė valstybė, todėl turi turėti tiems reikalams skirtą 

savarankišką Jūros reikalų ir žvejybos ministeriją, reziduojančią 

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

šiaurinės dalies žmonių gyvenimo, Lietuvos gyventojų ir turistų poilsio.  Žalieji turėtų atkreipti 

dėmesį, kad Jūros uostas laikytųsi pramoninės ir žaliosios zonos tinkamo 

procentinio santykio.                                                                                                                                       

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

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

BŪDO VALSTYBE!. Kviesti visus Lietuvos žaliuosius, kad būtų  protingai IŠSAUGOTAS žaliojo 

Lietuvos rūbo paveldas, remtis tik auksčiausio lygio specialistų rekomendacijomis.  Tam reikalui 

įkurti Lietuvoje ekologijos specialistų (arboristų ir kt.) sustiprintą  ruošimą, kurie turėtų galimybę 

pasimokyti iš Europos Sajungos pačių pažangiausių valstybių. Ekologija – tai sveikata ir 

ilgaamžiškumas!                                                                                                                                                         

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

Lietuvos visuomenei apie savo darbo planus, jų vykdymą ir gautus rezultatus.  Visų Lietuvos 

Ministerijų ir viešų įstaigų darbas turi būti viešinamas spaudoje, radijuje ir televizijoje. Teikti 

pasiūlymus ir kviesti jų atstovus į pasitarimus ir konferencijas.                                                                                                                             

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

viešumo, ypatingai teisingo finansų skirstymo politika  Lietuvoje. Tam tikslui padalyti 

Lietuvą į tam tikrus regionus, kurie turi būti lygiaverčiai ir finansiniu požiūriu. 

9.          Reikalauti iš valdžios institucijų  priešrinkiminių pažadų tesėjimo.                           

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

ir Vyriausybė nustatytų tokį teisinį reglamentavimą, kuris apibrėžtų minimalias 

socialines garantijas visoms gyventojų grupėms, skatintų ilgesnį 

asmenų  dalyvavimą darbo rinkoje, kad būtų užtikrintas pakankamas pragyvenimo lygis ypatingai 

– senatvėje ar vienišumo - neįgalumo atveju, kad socialinio aprūpinimo sistema būtų patikima ir 
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veiksminga, tenkinanti įmokų mokėtojų lūkesčius. Reikalauti tokios pensijų sistemos pertvarkos, 

kad senjorai, dalyvaujantys kaupimo fonduose, nepatirtų jokių nuostolių, kad valstybė garantuotų 

fondų saugumą arba negarantuojant fondų saugumo – jų atsisakytų.                                                                                                               

11.        Atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad skaičiuojant pensijas į darbo stažą būtų įtrauktas ligos 

laikotarpis, nes žmogus gauna ligos pinigėlius ir jie yra gautos 

pajamos.                                                                                                                                                                           

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

efektyviai dalyvauti savivaldoje ir jaustis  savivaldybės ir  Valstybės šeimininkais, kad visos 

gyventojų socialinės grupės būtų vienodai vertinamos ir gerbiamos, t.y., sprendžiant jų 

problemas, pagal Lietuvos respublikos savivaldybių įstatymo 4 str. 9 punktą, būtų kviečiami į 

sprendimo projektų rengimą ir svarstymą,  kreipiantis raštu į įvairias valdžios institucijas būtų 

aiškiai, tiksliai, suprantamai laiku paruošti (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus) 

neišsisukinėjant, išsamūs atsakymai į pateiktus .klausimus 

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

aktyviems vyresnio amžiaus žmonėms būtų sudarytos visavertės sąlygos dalyvauti pilietinėje 

veikloje: politinėje,  

socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, sporto, kad aktyvūs pensinio amžiaus žmonės panaudotų 

savo žinias ir sugebėjimus prasmingai.                                                                                                    

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

pavaldžių institucijų (ir savivaldybių)  pareikalautų: 

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

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

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

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

15.         Socialinė tarnyba ne policija ir neturi teisės atlikti patikros, kuri prilygsta kratai, nes tai 
žmogaus orumo ir žmogaus teisių pažeidimas, išskyrus įtariamus piktnaudžiavimu.                                                                   

16.       Rengti pasitarimus, susirinkimus, konferencijas ir peticijas, įstatymų nustatyta tvarka teikti 
siūlymus Lietuvos Respublikos  Vyriausybei dėl pensinio amžiaus sulaukusių Lietuvos piliečių, 
nepamirštant ir kitų gyventojų grupių, socialinio aprūpinimo, sveikatos 
sistemų  reformos.  Nepamiršti dėl žuvusių už Tėvynės laisvę Lietuvos partizanų, politinių kalinių 



5 
 

ir tremtinių atminimo įamžinimo.  
 

17.         Prieš rinkimus išsamiai aptarti siūlomas kandidatūras ir spręsti dėl vieningo 
kandidatų visų lygių rinkimuose palaikymo, kad būtų renkami asmenys savo nuopelnais įrodę, jog 
sugeba rūpintis Lietuvos žmonėmis, turi idėjų ir kompetencijos.  
18.         Kurti filialus visoje Lietuvos teritorijoje, atsiradus galimybei, ir užsienyje. Vystyti 
bendradarbiavimo politiką, remiantis visų kartų solidarumo principu. Kreiptis į Lietuvos piliečius 
užsienyje, įtraukiant jų vaikus į visuomeninę veiklą Lietuvoje. 
19.         Laikantis demokratijos principų įgyvendinimo ir savivaldos Lietuvoje užtikrinimo, aiškinti 
rinkėjams, kad vietinių rinkimų metu ta pati politinė partija neturi vadovauti savivaldybei ilgiau, 
kaip dvi kadencijas, nes priešingu atveju susiformuoja korupciniai ryšiai.  
20.         Užtikrinti valstybinėse ir savivaldybės įstaigose skaidrę antikorupcinę vadovų 
rotaciją, vadovauti ne ilgiau kaip dvi kadencijas, sudarant salygas, kad vyktų skaidrus ir viešas 
konkursas, kurį turėtų teisę stebėti NVO.                                                                                                              
21.        VVG (Vietos veiklos grupė) turi atsiskaityti viešai ir skaidriai savo miesto 
visuomenei apie savo darbo planus, gautas lėšas ir jų panaudojimą visoje Lietuvoje. 
22.        Dalyvauti diskusijose  su tikinčiaisiais (parašyti apie  diskusijų rezultatus  popiežiui 
Pranciškui) dėl celibato ir pedofilijos dižiulės žalos Žmonijai., nes kunigų seminarijos nebesurenka 
studentų.                                                                                                                                                                      
23.        Klaipėdoje įkurtam ETIKOS UNIVERSITETUI (2017-06-01), kuris skirtas įvairaus amžiaus 
žmonėms (ypatingai jaunimui), paruošti programą ir siekti bendradarbiavimo su  kitais 
universitetais. Siekdami visų Lietuvos gyventojų dvasinio tobulėjimo, kelkime Lietuvos žmonių 
intelektą ir moralę, kad išnyktų galimybė korupcijai.                                                                                                         
24.         Ypatingo dėmesio verta spaudos darbuotojų moralė ir etika.  Spaudos darbuotojas yra 
Lietuvos visuomenės šviturys ir supratingas visuomenės instrumentas, o ne pinigų 
vergas.  Įkurti  Spaudoje ir Televizijoje Etikos Universitetą, kuriame būtų skleidžiamos moralios 
švietimo, patriotiškumo, lytinio auklėjimo žinios. 

 Spauda, televizijos filmai ir programos turi žmones 
daryti  geresniais.  Per žiniasklaidą, radiją ir televiziją teikti TEIGIAMĄ informaciją, skelbti 
kokie pozityvūs pokyčiai vyksta Lietuvoje. Siekti, kad būtų atsisakyta televizijose žudymo, 
kankinimų, sekso,  nes ta informacija žaloja – moko, ypač nesubrendusį jaunimą, kuris linkęs iš 
visko (ypatingai iš blogio) imti pavyzdį - tik tada nebus paauglių savižudybių ir tėvų žudančių 
savo vaikus.                                                                                                                                                           

25.       Lietuvoje, ypač medicina sunkiai serga –  problemų labai daug, kviesti 

visus Lietuvos gyventojus aktyviai dalyvauti medicinos gydyme (svarbu, kad pinigai nebūtų 
svarbiausia): jungtis prie organizacijų, kovojančių su netvarka joje, rašyti peticijas, ruošti 
įvairiausias protesto akcijas ir kartu su Lietuvos Sveikatos Ministru siekti giluminės medicinos 
pertvarkos. Medikų ruošimo sistemoje įvesti asmeniškas Etikos, Hipokrato priesaikos sustiprintas 
programas, kurios  tinkamai paruoštų medicinos darbuotojų moralę kilniai profesijai, kad neliktų 
galimybės papildomiems „vokeliams“. Šūkis: gydytojas – ligoniui, o ne ligonis gydytojui! 
(P.Vaičiūnas).                                                                                                                                                                
26.        Siekti, kad visuomenė išsiugdytų nepakantumą prieš žalingus įpročius: rūkymą, alkoholio 
vartojimą ir galimybę juos įsigyti. Visa tai turi pasmerkti visuomenė ir padėti tarnyboms išryškinti 
pažeidėjus ir viešinti juos: skelbti spaudoje, televizijoje ir kt.(greitai bus  

pranešėjų apsaugos įstatymas).Surengti kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis Vakarų 
regione (Kaune jau buvo) Motiejaus Valančiaus antialkoholinę konferenciją.                                                                                                               
27.         Siekti, kad nustatant kainas rinkoje perskaičiavimo koeficientas iš lito į eurą atitiktų 
Lietuvos įstatymus.                                                                                                                                                            
28.        Yra daug nusiskundimų dėl pensijų perskaičiavimo iš rublių į lietuvišką valiutą. Būtina 
atlikti kruopštų patikrinimą.   
29.         Pastoviai bendradarbiauti su Žmogaus teisių tarnyba.  
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30.          Įsteigti Klaipėdos Universitete Etikos fakultetą politikams, Seimo nariams ir visiems 
vadovaujantiems darbuotojams.                                      

Programos projektas užtvirtintas 2017-06-27 visuotiniame narių susirinkime. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRUI 

                                LINUI KUKURAIČIUI 

           Tema: dėl SENJORŲ socialinės padėties LIETUVOJE              Raštas Nr. 6 – lsaps.m. 3-46 

                                                                                                                            LPS Tarybos protokolas Nr.10. 

           Atsakymas būtinas                                                                          Klaipėda, 2019-03-14. 

                  LPS Tarybos posėdyje 2019-03-12 apsvarstytas SENJORŲ padėtis Lietuvoje socialiniu požiūriu. 

Dabartiniu metu, miesto savivaldybėse nėra senjorų atstovo, atsakingo už gyvenamosios vietos senjorus. 

Savivaldybėse yra sporto komitetas, jaunimo reikalų komitetas, bet  senjorams niekas neatstovauja ir   tai 

labai neteisinga.  Iškilus problemai, senjoras neturi į ką kreiptis. Dar savivaldybėse gyvuoja labai didelis 

biurokratizmas, su kuriuo reikia labai aktyviai kovoti, ypatingai grįžtantiems iš įkalinimo. 

                 Išaiškėjo dar viena problema, kurią reikia nedelsiant spręsti. Ši problema tapo aktuali po vienos 

moters telefono skambučio:  ji priekaištavo mums, kad žmogus, tapęs senjoru ir toliau likęs be darbo – 

lieka tuštumoje, ypatingai jeigu jis yra vienišas (nesvarbu kodėl: gal vaikai užsienyje ar  likęs dėl kokių tai 

priežasčių be šeimos).                                                                                                                                                                                           

                 Mūsų LPS Tarybos narių nuomonė, kad tokiais žmonėmis mūsų visuomenė privalo pasirūpinti. 

Bandžiau kreiptis į mūsų miesto „Sodros“ skyrių, siūliau išeinančiam į užtarnautą poilsį, įteikti kvietimą 

prisijungti prie mieste esančių senjorų organizacijų, tačiau mums pranešė, kad sodra jokių kvietimų 

nedalina ir mūsų siūlymą – atmetė. Domėjomės, klausinėjome žmonių nuomonės, visi pritaria, kad dabar, 

žmogus užsidirbęs pensiją ir netekęs darbo, lieka paliktas likimo valiai, o atsivėrusi tuštuma veikia labai 

neigiamai. Kai kurie taip pasimeta, nežinodami ką daryti,  sėdi (ypač moterys) prie lango ir ištisom dienom 

verkia. Labai gerai suprantame žmogų, atsidūrusi tokioje situacijoje (ir patys tai esame išgyvenę), kai 

gyvenimas kardinalaiai pasikeičia ir lieka neviltis dėl ateities...Pensijos labai mažos, pragyvenimas sunkus...                                                                                                     

                   Gyvenimas diktuoja savas taisykles, kurias reikia sukurti ir klausimą spręsti nedelsiant, nes tokia 

situacija, kartais sukelia tokią depresią, kad senjoras ryžtasi savižudybei. 

                   Prašome labai rimtai apsvarstyti šitas problemas ir atsakyti į kiekvieną klausimą 

atskirsai, rasti būdą, kaip pakeisti šitas klaidingas situacias. Negana, kad senjorų mažos pensijos 

sukelia stresinę situaciją, tai dar papildomas stresas, sulaukus pensijinio amžiaus ir atsidūrus ant 

visiškos tuštumos slenksčio. 

 Apie vienišų ir vienišų neįgalių senjorų sudėtingą situaciją Lietuvoje, rašome jau 29 metus.  

Siūlome:  

1.   Kiekvienoje miesto savivaldybėje įsteigti komisiją ar komitetą - atsakiną asmenį (geriau    senjorą) 
už senjorų problemas.  
                                                                                                                                                                                                                     
2.    Pensininkų atstovas prie savivaldybės kiekvienam, sulaukus pensijinio amžiaus asmeniui, įteiktų 
kvietimą ar senjorų organizacijų sarašą ar pn.,  ir iš karto asmuo gali prisijungti prie senjorų 
organizacijos veiklos, tokiu būdu pergyvendamas patį sunkiausią gyvenimo momentą.                                                   
                                                                                                                                                                                                                         
3.    NVO gyvenimas labai sunkus, nes neturi jokio finansavimo.  Mes, senjorų organizacijų vadovai 
esame priversti remti savo organizacijas iš savo pensijų, ar tai teisinga? Juk kiekvienam darbui  
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reikalingas kompiuteris, spausdintuvas ir pn. Tenka pirkti iš savo pensijų,  Seimo nariai gauna 
kanceliarinių prekių išlaidoms, gaudami didelius atlyginimus, o mes turime viską pirkti iš savo pensijų. 
Teko girdėti per televiziją, (mes seniai kritikuojame NVO plėtros įstatymą, kuris  skatina plėstis be 
jokio materialinio pagrindo) kad  NVO bus finansuojamos kaip politinės partijos, skiriant 2%, bet ar tai 
tiesa, dar nežinome. Laukiame Jūsų atsakymo. 
4.     Prašome atsakyti, kokie pasikeitimai yra pasiekti dėl vienišų ir vienišų neįgalių žmonių gyvenimo 
pagerinimui. 
 
Būsime dėkingi išsiaiškinę, šiuo metu mums gyvenimo padiktuotus  problematiškus klausimus. 
 

LPS Tarybos vardu   
Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 
 

 
 

II. Gautas atsakymas 
 

Data 2019-03-14 Nr. 6 
Gautieji x 

 
SADM_DVS_Avilys@socmin.lt 
 

2019-03-28 10:31 (prieš 
1 dieną) 

  
 

Skirta LPS, Jurate.Sinkeviciene 

 
 

Laba diena, 
 
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnis nustato, kad:  
1. Piniginę socialinę paramą savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių 
funkciją, kuri yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų. 
2. Savivaldybės taryba tvirtina piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašą, kuriame 
nustato: piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką (prašymų-paraiškų priėmimo; 
trūkstamų dokumentų pateikimo; duomenų apie turtą pateikimo; piniginės socialinės paramos 
skyrimo ir mokėjimo; prašymus-paraiškas pateikusių asmenų informavimo apie piniginės 
socialinės paramos skyrimą ar neskyrimą; neteisėtai gautos ar išmokėtos piniginės socialinės 
paramos išskaičiavimo; paskirtos, bet laiku neatsiimtos piniginės socialinės paramos, taip pat 
mirus asmeniui, kurio vardu bendrai gyvenantiems asmenims mokama piniginė socialinė parama, 
arba mirus vienam gyvenančiam asmeniui paskirtos ir iki kito mėnesio po jo mirties neišmokėtos 
piniginės socialinės paramos išmokėjimo procedūras); pagrindus, kai socialinė parama skiriama 
kitais šiame įstatyme nenumatytais atvejais (skiriama vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė 
pašalpa; apmokama skola už būstą; kompensuojamos išlaidos už didesnį karšto ir geriamojo 
vandens kiekį, negu šiame įstatyme nustatytas normatyvas; kompensuojamos šiame įstatyme 
nenurodytos būsto išlaikymo išlaidos ir kita) ir kuriems esant ši parama didinama, mažinama, 
skiriama ne visiems bendrai gyvenantiems asmenims, sustabdomas, nutraukiamas ar 
atnaujinamas jos mokėjimas; bendruomeninių organizacijų ir (ar) religinių bendruomenių, ir (ar) 
religinių bendrijų, ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų, ir (ar) gyvenamosios vietovės 
bendruomenės narių, ir (ar) seniūnaičių, ir  
(ar) kitų suinteresuotų asmenų pasitelkimo dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės 
paramos skyrimo tvarką bei jų teises ir pareigas. 
Taigi, Jūsų laiške aprašytu atveju atleistas iš darbo asmuo gali kreiptis raštu į savivaldybę dėl 
šildymo kompensacijos, socialinės pašalpos, vienkartinės paramos. Taip pat asmuo gali kreiptis į 
Užimtumo tarnybą dėl kito darbo ir pan. (red. mes apie tai nieko nerašėme). 
                Vienišų pensininkų rėmimo klausimu informuojame, kad Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 1.1.2. dalies 2 punkte numatyta viena iš priemonių 
pajamų nelygybei mažinti:  
                 2. Vienišo pensinio amžiaus asmens paramos sistemos sukūrimas 2019 metų II 
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ketvirtyje. (Kai bus priimti atitinkami teisės aktai, visuomenė apie tai bus informuota.) 
Taip pat internete: 
 
http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas/kaip-veikia-sidabrine-linija 
                 Dėkojame už pasiūlymus dėl pensininkų veiklos skatinimo savivaldybėse. 
                 Atkreipiame dėmesį, kad ministerija negali savivaldybėms nurodyti steigti komitetus ar 
komisijas atsakingus už senjorų problemas. Šiuo klausimu apsisprendžia pačios savivaldybės. 
Daugelyje savivaldybių su senjorų organizacijomis  savivaldybės bendrauja labai glaudžiai, remia 
įvairius senjorų renginius, keliones, finansuoja kitais būdais (todėl prašome raštu kreiptis į 
savivaldybę) ir kt. Bet pensininkų organizacijų veikla savivaldybėse priklauso ir nuo pačių 
pensininkų aktyvumo. 
                 Taip pat pateikiame pensininkų organizacijų, kurios turi skyrius daugelyje Lietuvos 
savivaldybių, sąrašą: 
 LPS „Bočiai“ atstovai (pirmininkas Petras Ruzgus , tel. 85 2125023 arba 8685 43119), 
 Pagyvenusių žmonių asociacijos atstovai (pirmininkė Grasilda Makaravičienė, tel.  8618 62002 )  
 Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai (Tarybos narys Gediminas Uogintas tel. 85 
2167776 arba 8654 73883).  
Tai trys didžiausios pagyvenusių žmonių organizacijos, turinčios skyrius visose savivaldybėse 
(dalyvaujančios savivaldybių veikloje) ir turinčios maždaug po 50 tūkst. narių kiekviena. Viso apie 
150 tūkst. narių. 
Elektroninis paštas: 
 
lpzasociacija@gmail.com 
lietbociai@gmail.com 
tremtinys.lpkts@gmail.com 
 
Informuojame, kad  deklaruojant už 2018 metus 2 proc., kuriuos skirdavome visuomeninėms 
organizacijoms, taip ir toliau galima joms skirti, o 1 proc. galima skirti papildomai profesinėms 
sąjungoms ir dar 1 proc. politinėms partijoms. Iš viso 4 proc.  
Dėkojame už laišką ir pasiūlymus. 
 
Pagarbiai 
Stanislovas Valickas 
Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus patarėjas 
Tel. (8-5) 2664238 
el. p. Stanislovas.Valickas@socmin.lt 
2 priedai 

 

 

III. KLAIPĖDOS M. MERUI VYTAUTUI GRUBLIAUSKUI,  
 
              KLAIPĖDOS M. TARYBAI                                     Raštas Nr. 7 – kms. 4-47 

                                                                                                                            LPS Tarybos protokolas Nr.11. 

           Atsakymas būtinas                                                                          Klaipėda, 2019-03-28.                                                              

              Sveiki, gerb. Mere ir Tarybos nariai, persiunčiu mūsų laišką, siųstą socialinių reikalų ir 
darbo ministrui ir gautą atsakymą, prašome dar kartą atsižvelgti į mūsų senjorų situaciją mūsų 
mieste, nes ji nėra normali:                                                                                                                                                               
1. savivaldybėje nėra atsakingo už senjorų reikalus;                                                                                                        
2. neturime informacijos kaip ir kada teikiama parama skurstantiems;                                                             
3. reikėtų pasimokyti iš kitų miestų (pvz. iš Neringos) kaip rūpintis senjorais : skiriamas 
autobusas išvykoms nors porą kartų per metus, savivaldybė organizuoja visiems senjorams 
bendrus renginius, kuriuose susipažįstama ir susidraugaujama. 

http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas/kaip-veikia-sidabrine-linija
mailto:lpzasociacija@gmail.com
mailto:lietbociai@gmail.com
mailto:tremtinys.lpkts@gmail.com
mailto:Stanislovas.Valickas@socmin.lt
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            Vienas senjorų organizacijas finansuojate, o kitoms atsukate nugarą, kodėl skaldote ir 
priešinate savo miesto senjorus? Noriu priminti, kad dar nei vienas žmogus neišvengė to 
momento, kai atėjus laikui, taps senjoru:" kas rūpinasi senjorais šiandien - tas rūpinasi savo 
ateitimi", atleiskite, kad primenu tokias amžinas tiesas, bet deja... 
             Mūsų organizacija daug dirba, turi Etikos Universitetą ir Sveikos gyvensenos mokyklą: 
pirmasis veikia jau antrus mokslo metus, (primename, kad vienas iš svarbiausių Visatos dėsnių – 
priežasties ir pasekmės dėsnis), tačiau jokio dėmesio iš miesto valdžios nesulaukiame, ar tai 
teisinga? Lektoriai dirba nemokamai, bet ir dovanėlių reikia... Jau 16 metų dirbu visuomeninį 
darbą nemokamai ir visas darbo priemones ir kanceliarines prekes  tenka įsigyti  iš savo pensijos, 
ar toks savivaldybės „rūpestis“ gali džiuginti? Jau eilę metų leidžiame internetinį laikraštėlį 
„Auksinis ruduo“, kuris taip pat be finansų neįmanomas, ar kas nors apie tai  pagalvoja? Kada 
savivaldybė atsisuks veidu į miesto senjorus ir pradės nors retkarčiais apie juos prisiminti?  
 
Mums reikėtų: 
 
1. Norime, kad savivaldybėje būtų senjorų (senjorų amžiaus) atstovas (komisijos ar komiteto 
forma), kaip yra jaunimo reikalų, sporto ir pn.  Savivaldybėje svarstant senjorų reikalus, norime 
dalyvauti senjorų reikalų sprendime. Toks senjorų atstovas registruotų visus senjorus ir galėtų 
įteikti kvietimą dalyvauti senjorų organizacijose, kad jis neatsidurtų prieš kardinalų gyvenimo 
pasikeitimą (ypač, jeigu tuo pačiu netenka ir darbo), t.y. prieš gyvenimo vakumą. 
 2. Norime gauti savivaldybės tarybos patvirtina piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos 
aprašą, kuriame nustatyta: piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką, Reikėtų, kad 
savivaldybės atsakingas už paramos skyrimą viešai atsiskaitytų (miesto laikraštyje) apie pašalpos 
prašymus ir teikimus ir kokio dydžio pašalpa privaloma (žinome, kad yra nustatytas dydis). . 
3. Kokiu būdu savivaldybė praneša žmogui, apie tai, kad jam priklauso socialinė parama ir kokios 
rūšies ta parama (vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė)?  Pasirodo yra galimybė ją didinti ir 
mažinti, nuo ko tai priklauso? (skelbkite miesto laikraštyje visą informaciją skirtą senjorams). 
4. Kaip, mirus vienišam senjorui, tvarkomi jo turtiniai reikalai? 
5. Kada bus sukviestos visos pensininkų organizacijos į bendrą renginį, kuriame būtų aptarti 
senjorų reikalai mieste? Gerb. Seimo narys S.Gentvilas kartą buvo sukvietęs senjorų atstovus, 
išklausinėjo apie problemas ir žadėjo atsakyti į visus klausimus, tačiau atsakymo nėra iki šiol, 
nėra ir jokių pasikeitimų, o mes tikėjomės, bet deja...Mes pageidautumėm, kad susitikimai būtų tik 
prasmingi... 
6. Kada bus pilnai patenkintas senelių namų poreikis miesto senjorams? 
7. Globos namuose vieniši senjorai, ten patekę, labai greitai miršta (žmonėms tai sukelia blogas 
mintis), nuo ko tai priklauso? 
8. Jau seniai savivaldybeje buvo kalbama apie privažiavimą prie Bendruomenės namų, kas 
numatoma ir kada bus pradėti darbai? Dabar privažiavimo kelias (per to rajono kiemus labai 
blogas – išdaužytos aštriais kraštais duobės (gali sugadinti padangas), nes judėjimas tuo kiemu 
labai intensyvus, kartais priešpriešinis eismas tampa pavojingas, todėl labai reikia pasirūpinti 
normaliu privažiavimu. 
9. Mes jau prašėme, kad apšviestų takelį per parką nuo Bendruomenės namų iki Žvejų Kultūros 
rūmų, kuriuo eina daugelis Bendruomenės namų lankytojų, tačiau iki šiol dėmesio nesulaukiame.  
10. Senjorai laukia, nesulaukia, kada važiuos miesto transportu nemokamai, kiti miestai tai jau 
suorganizavę. 
11. Kodėl senjorai miesto baseinuose negali lankytis nemokamai, o turi stovėti bendruose eilėse, 
kai ne visi gali (dėl sveikatos), o senjorams judėjimas būtinas. 
12. Kodėl senjorams nėra organizuojami sporto užsiėmimai?  Turėtų būti tam skirtos patalpos, 
užsiėmimų grafikai, skirti treneriai ir gydytojas, kad užsiėmimų metu, būtų pilnai apsaugoti nuo 
netikėtumų. Kada miestas turės senjorų sporto programą? 
13. Reikėtų pagalvoti apie senjorus tuo metu, kai jie netenka darbo ir lieka prieš gyvenimo 
vakumą. Kas galėtų tokiam senjorui įteikti pakvietimą į mieste veikiančią senjorų organizaciją, 
kad iš karto neliktų be užsiėmimo, o galėtų aktyviai įsijungti į savo miesto ar Respublikos 
gyvenimą. 
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Prašome atsakyti į kiekvieną klausimą atskirai. Ačiu už visus atsakymus. 
 
Aldona Marija Gedvilinė Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovė Klaipėdai, 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidntė 

Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redktorė 

Internetinės svetainės „Sveikata savo jėgomis“ autorė (Telia sunaikino)  

Etikos Universiteto Klaipėdoje įkūrėja ir vadovė 

Lietuvos visuomenės Tarybos valdybos narė ir 

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė 

Lietuvos Etikos Universiteto iniciatyvinės grupės narė 

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

 

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt 
  
Meilė viską valdo pasaulyje 
 

                                                          

ŠVENČIANT   15 METŲ NATO SUSTARTIES METINES – SVARBIAUSIA TAIKA IR 

MALONUS BENDRADARBIAVIMAS SU VISOMIS KAIMYNĖNIS!                           

Prisiminkime   pagrindinį Visatos dėsnį: „PRIEŽASTIES IR PASEKMĖS“ DĖSNĮ!                    

                                                                                                                                                                                                 

                                                      

 E.BIČKAUSKAS 

              Kovo 11-osios akto signataras Bičkauskas ragina giliau 

diskutuoti apie saugumo politiką 

 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-

signataras-bickauskas-ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385 

Kovo 11-osios akto signataras Bičkauskas ragina giliau diskutuoti apie saugumo 

politiką (255) Saulius Jakučionis, BNS 2019 m. kovo 11 d. 11:21 $("a.fancy-

pop").fancybox({'width': 550, 'height': 500, 'type': 'iframe'}); $(".a-social-buttons 

.cplink").click(function(){$("input[name='alink']", 

this).val(window.location.href).select();document.execCommand("copy");}); aA Kovo 

11-osios akto signataras, buvęs Seimo narys Egidijus Bičkauskas pirmadienį paragino 

politikus išsamiau diskutuoti apie Lietuvos užsienio ir saugumo politiką, o santykius su 

Rusija vystyti siekiant netapti galimo konflikto žiežirba.  

 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-

ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385 

„Gerbiami Seimo nariai, nenusišalinkite nuo pačių svarbiausių Lietuvos ateičiai politinių klausimų svarstymo ir, 

o tai ne mažiau svarbu, priešinkitės bet kokių barjerų statymui aptariant ir diskutuojant šiuos klausimus 

visuomenėje. Bendrą ir neginčijamą politinę kryptį jau turėjome“, – per iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą Seime sakė E. Bičkauskas.„Manau, jog šie klausimai neturėtų likti nuošalyje nei renkant 

Europos Parlamento narius, nei, juo labiau, Respublikos Prezidentą“, – pridūrė jis.Signataro teigimu, dabartinės 

grėsmės Lietuvos nepriklausomybei kyla ne tiesiogiai iš Lietuvos santykių su Rusija, o „iš didžiųjų pasaulio galių 

tarpusavio santykių ir galimų konfliktų tarp jų, kai siekiant jų išvengti ar juos sureguliuoti, gali iškilti klausimai 

dėl tam tikrų nuolaidų ar aukų“.„Nenoriu, kad Lietuva būtų tokių konfliktinių santykių viena iš žiežirbų ar 

mailto:el.p.amgedv@gmail.com
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385
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katalizatorių. Viena ar kartu su kitais. Pati sau, ar kad ir nesąmoningai ar net norėdama įsiteikti ir vykdydama 

kitų valią ir sudarydama situaciją, kai ir dėl pačių mūsų veiksmų galime tapti derybų objektu ar vieta, kur 

spręstųsi pats konfliktas“, – kalbėjo teisininkas. 

window._dlf&&_dlf.adxtag(521402,{mark:1,dom:'5214025c876fe36db58'}); Jis tvirtino netikintis, kad tarp 

Rusijos politikų gali atsirasti bepročių, kurie ryžtųsi tyčiniam konfliktui su Lietuva, nes tai iššauktų NATO 

sąjungininkų atsaką.E. Bičkauskas sakė, kad net jeigu toks beprotis atsirastų, „tai jokios atgrasymo, ginklavimosi 

priemonės taip pat neturi jokios realios prasmės“.Buvęs politikas pridūrė, kad didesnės nei 2 proc. bendrojo 

vidaus produkto išlaidos gynybai Lietuvai būtų perteklinės.„Ar naiviai tikimės, kad didindami fizinės gynybos, 

karinės technikos apimtis, mes priversime oponentus atsisakyti to paties?“, – teigė signataras.„Ar mes 

konstruodami savo politiką galime leisti prabangą rizikuoti savo nedidele teritorija, nedidele tauta ir jos 

išlikimu, suteikdami galimybes tam didžiajam mūšiui vykti būtent čia? Ar mes galime leisti prabangą, kurią 

galbūt turi didžiosios valstybės, didžiosios galios ir iš esmės kurių konfliktas ir būtų sprendžiamas?“, – kalbėjo E. 

Bičkauskas.„Neturiu vienareikšmio atsakymo. Patriotinį-lozunginį atsakymą turbūt suformuluočiau labai 

greitai, o pasverto ir atsakingo, deja, kol kas neturiu“, – sakė jis. 

window._adform=window._adform||[];_adform.push(['526335&mkv=www.delfi.lt:delfi.pmp.empty',function(){

window._dlf&&_dlf.adxtag(521403,{mark:1,dom:'5214035c876fe36dbba'});}]); _dlf.crtabtag('crt-
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prirašymo į Lietuvos priešus, reikalingos, būtinos, tarp jų ir ypač čia, Seime“, – tvirtino signataras.1990 metų 

kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Už tokį nutarimą 
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ne isteriška, bet konceptuali, dalykška kalba iš Seimo tribūnos. Stengiantis kritiškai- ne vasališkai... stasys - 

Pagarba šiam signatarui ,kuris pareiškė daugumos žmonių nuomonę.Linkiu tvirtos pozicijos atlaikant laviną 

superpatriotų šmeižto ir kritikos. Registruota (15) Anoniminė (240) Parašykite savo nuomonę Prisijunkite su: 
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vežė (157) Kriptovaliutų kasimo projektas „ Miner One “ savo investuotojams žadėjo lengvą būdą... LietuvojeTyli 

Lietuvos problema, su kuria susiduria daugelis: nori mirti namuose, bet yra ir kita medalio pusė (164) Vis 

daugiau sunkiai sergančių žmonių renkasi paskutinį savo gyvenimo laikotarpį praleisti... UžsienyjeLėktuvui 
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VerslasNešvarių pinigų skandalai: pasirodo Europa neturi patikimų finansinės sistemos sargų (34) Europos 

ilgalaikis pasipriešinimas bendrai Bendrijos finansinės sistemos priežiūrai grįžta... MultimedijaNeskubėkite 

gultis ant operacinio stalo: kaip žinoti, kad operacija jums būtina? (1) Sąnarių skausmai pažįstami ne tik 

vyresnio amžiaus žmonėms – didelis fizinis aktyvumas ir... KelionėsSukurtos išmaniosios lėktuvų kėdės – 

sprendimas, leisiantis keliaujant pamiršti diskomfortą (2) Naujas lėktuvų kėdžių dizainas,  

kaip prognozuojama, gerokai padidins ekonominės klasės... UžsienyjeLedai pajudėjo: May pritarė teisiškai 

privalomiems pokyčiams dėl „Brexit“ Junckeris perspėja: rizika didėja; papildyta 08.44 (78) Jungtinės 

Karalystės ( JK ) ministrų kabinetas patvirtino, kad premjerė Theresa May vėlų... VerslasRengės atstatymas: VPT 

neranda pažeidimų, komisija toliau ieško grėsmių Strateginių įmonių sandorius tikrinančiai vyriausybinei 

komisijai suabejojus „Lietuvos... {{item['recs-eks-site']}} {{item.title}} ({{item['eks-comcount']}}) Veidai Laima 
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Kybartienė atvirai apie skaudžias skyrybas su vyru alkoholiku: 22 metus viską supratau ir viską atleidau (317) 

Delfi Linkevičiaus atsakas Bičkauskui: Lietuvos užsienio politika yra išmintinga, išlaikyta, subalansuota ir ori 

Delfi Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga – šventinė Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Delfi 

Seime - signatarams Ozolui ir Tupikui skirtas minėjimas Video DELFI Diena. Kokią Lietuvą regi 

Nepriklausomybės akto signatarė Nijolė Oželytė Delfi Mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Julius 

Beinortas (21) Miestai Kovo 11-ąją švenčiantys palangiškiai susibūrė į spalvingą eiseną Partnerio turinys 

Ingridos Šimonytės sveikinimas Kovo 11-osios proga (145) Delfi Ekspertas: rusus turėtų gąsdinti, kad 

atsitiktinė JAV generolo citata sukėlė aliarmą Maskvoje (614) Kultūra Nijolė Oželytė po 35-erių metų pertraukos 

prisiminė aktorystę (4) Fotogalerijos Kovo 11-osios minėjimas Kaune - DELFI galerijos Delfi Po Landsbergienės 

akibrokšto Širinskienė imasi įstatymo pataisų Delfi Kęstutis Girnius. Lietuvos išvadavimo istorijos juodraštis 

(56) Moterys Fausta Marija Leščiauskaitė. Seni žmonės pagarbos irgi turi nusipelnyti (558) Delfi Paslaptingų 

masonų įtaka – ne iš piršto laužta: jų pėdsakus aptinka didžiausių lūžių momentais (275) Delfi Grėsmė Europai: 

susiskaldymu viduje gali pasinaudoti Kinija arba Rusija (44) Multimedija Dekonstrukcijos. Rusija propagandos 

mašina taikosi ne tik į LDK, Vilnių, bet ir Žalgirio mūšį (155) Kultūra Londono ir Leipcigo knygų mugėse 

pristatoma Lietuvos literatūra Sportas „Energija“ iškopė į Lietuvos čempionato finalą Pilietis Rajono gyventojai 

nustėrę: seniūniją „papuošė“ atvirkščiu Vyčiu ir trispalve (329) Sportas Jubiliejiniame bėgime Jonavoje – 

ekstremalios oro sąlygos ir maratonininkų triumfas Delfi Socialiniuose tinkluose išgarsėjusį ekvadorietį mušęs 

lietuvis: skėliau antausį „naglam žmogui“ (223) Sveikata Džiovintus vaisius valgyti reikėtų tikrai ne visus: 

Stukas įvardijo palankiausius sveikatai (34) Pilietis Uteniškiai pirmieji pradėjo renginius, skirtus Lietuvos 

nepriklausomybės dienai Miestai Šiauliečiai iškritusio sniego neišsigando: vieningai šventė Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dieną Verslas Daugėja į „pensiją“ išeinančių 30-ies: susitaupo ir daugiau niekada 

nedirba (824) Veidai „Lietuvos garbė 2019“ raudonuoju kilimu žengė šalies herojai ir garsenybės (11) Verslas 

Buvęs „Snoro“ akcininkas Antonovas dėl sukčiavimo Rusijoje nuteistas kalėti (241) Pilietis Jaunųjų Lietuvos 

muzikantų koncerte dalyvavo Maltos švietimo ministras Video Dekonstrukcijos: Rusija tvirtina, kad kartu su 

lietuviais, čekais ir lenkais laimi Žalgirio mūšį Delfi Tyli Lietuvos problema, su kuria susiduria daugelis: nori 

mirti namuose, bet yra ir kita medalio pusė Delfi Lietuva švenčia nepriklausomybės atkūrimo metines NBA „Jėga 

Valančiūnas“ po sirenos atsidūrė dėmesio centre – interviu, trenerio pagyros ir duoklė fanams (59) Sveikata Tai, 

ką daro ši medikė, Lietuvoje oficialiai neegzistuoja: pacientams suteikia pagalbą, bet to jie niekada nepamena 

(32) Delfi Rimvydas Valatka. Rusofobas Putinas (642) Delfi Ledai pajudėjo: May pritarė teisiškai privalomiems 

pokyčiams dėl „Brexit“ (18) Sportas Tragedija dviračių sporto pasaulyje: namuose rasta negyva 23-ejų metų 

pasaulio čempionė (37) Verslas DELFI tyrimas. Kriptobumo pagirios: neįtikėtina istorija, kaip lietuviai pinigų 

kasyklas į Rytų Ukrainą vežė Delfi Prezidentiniai debatai Londone subūrė sausakimšą salę lietuvių Delfi Oželytė 

– apie du Nepriklausomybės aktus su skirtingose vietose esančiais Brazausko parašais (1044) Veidai Lietuvoje 

koncertuos audiovizualinis projektas iš Rusijos IC3PEAK (1) Multimedija Miško broliai. Partizano Tigro 

gyvenimą pakeitė lemtingą akimirką užstrigęs Vanago padovanotas sugedęs ginklas (100) Delfi Policijos 

veteranus žeidžia gąsdinimai „policine valstybe“ (26) Delfi Grybauskaitės vizitas JAV: dėmesys saugumui, 

moterų lyderystei ir litvakų paveldui Delfi Maskva: NATO apie potencialią Rusijos agresiją kalba tik dėl savo 

finansų Veidai Tikrasis „Šindlerio sąrašo“ išgarsinto Oskaro Schindlerio veidas, likęs „už kadro“: bailys, 

mergišius, mėgėjas išgerti (111) Delfi Gruzijos prezidentė Vilniuje: mūsų negali sustabdyti agresyvią politiką 

vykdanti Rusijai (72) Darbas Nuo dažytojo iki milijonierių geidžiamo fotografo: lietuvis keliauja po pasaulį ir 

uždirba tūkstančius Delfi VRK išteisino „valstietį“ Mažeiką dėl plakatų Marijampolėje Video Oželytė – apie du 

Nepriklausomybės aktus su skirtingose vietose esančiais delfi.lt 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-

ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385 

                                                          

      LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 
                             2019 m. kovo 11 d. Vilnius 

 
 
Mes ir mūsų tėvai esame Kovo 11-osios liudininkai, kūrėjai, puoselėtojai. Mes 

ir mūsų vaikai, anūkai esame šios nuostabios dienos ir idėjos tęsėjai. Mes visi 
esame atsakingi, kad ši mūsų Tautos šventė išliktų ne tik mūsų simboliu, bet ir 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kovo-11-osios-akto-signataras-bickauskas-ragina-giliau-diskutuoti-apie-saugumo-politika.d?id=80580385
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mūsų idėja, mūsų telkimosi ir mūsų ateities pagrindas, mūsų Viltis ir Įsipareigojimas. 
Įsipareigojimas sau ir mūsų vaikams. 

Nepriklausomybė yra neįkainojama, nes ji matuojama mūsų Tautos auka ir mūsų Tautos 
ateitimi. 

Lietuvos Visuomenės Taryba sveikina bendraminčius su mūsų Nepriklausomybės diena. 
Kovo 11-oji, kurią mes patys kūrėme, puoselėjome, teišlieka neatskiriama mūsų valstybės 

atkūrimo - Vasario 16-osios – idėjos kūnu ir dvasia! 
 

Lietuvos Visuomenės Taryba 
 

                                                          

              2019 m. kovo 13 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos 

Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime 

„Teismų įstatymas. Lietuvos Visuomenės Tarybos siūlymai Lietuvos Seimui ir kreipimasis 

į Lietuvos Prezidento rinkimų dalyvius“ 

Dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Teisingumo grupės pirmininkas Kęstutis Eiva. 

Lietuvos Visuomenės Taryba pristato Teismų įstatymo pataisas, kurios būtinos norint principingai ir iš 

esmės pakeisti teismų darbą. Kviečiama ne tik deklaruoti, bet ir darbais siekti teisingumo Lietuvoje. 

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos Seimą skubos tvarka priimti pristatomus įstatymų projektus 

ir kviečia viešai diskusijai Respublikos Prezidento rinkimų dalyvius dėl jų rinkiminių įsipareigojimų, 

siekiant atkurti teisingumą Lietuvoje. 

                                                          

INICIATYVINĖS GRUPĖS ,,SANTARVĖ TAUTOS SĖKMEI‘‘ 
(STS) PAREIŠKIMAS 
autorius Kauno forumas 

INICIATYVINĖS GRUPĖS ,,SANTARVĖ TAUTOS SĖKMEI‘‘ 
(STS) PAREIŠKIMAS 

Kaunas, 2019-03-13 

Suvokiame, kad Lietuva ir ES dėl netinkamo valdymo ir vystymosi krypties yra atsidūrusios ypač sudėtingoje 

padėtyje, todėl norėdami išvengti griūties siekiame tautinių-pilietinių-demokratinių jėgų sėkmės EP ir Lietuvos 

Respublikos prezidento rinkimuose bei atsikratyti oligarchine-nomenklatūrine Lietuvos valdymo sistema. Šiuos 

lūkesčius žlugdo tebesitęsiantis nacionalinių-demokratinių-antifederalistinių jėgų susiskaldymas EP ir Lietuvos 

Respublikos prezidento rinkimuose. 

Susibūrę į pilietinę iniciatyvinę grupę - STS kreipiamės į nesutariančių pusių - kandidato į prezidentus A. 

Juozaičio sambūrio ,, Lietuva yra čia“ (LYČ) ir Visuomeninio rinkiminio komiteto „Vytautas Radžvilas: 

susigrąžinkime valstybę“ kandidatų sąrašo į ES parlamentą, pretenduojančių turėti atstovus EP, grupių vadovus 

ir narius bei kitų tautinės-patriotinės-demokratinės pakraipos grupių, norinčių dalyvauti ES parlamento ir 

Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose vadovus ir narius. 

Manome, jog šios jėgos dar turi galimybę rinkiminei santarvei. Išreiškiame daugelio rinkėjų nuogastavimą, kad 

susiskaldymas visus juos paliks be tinkamo atstovavimo EP, Lietuvos prezidentūroje, o vėliau ir Seime. Tam 

išvengti kviečiame minėtų, kol kas atskirai veikiančių ir nesusitariančių stovyklų atstovus neatidėliojant sėsti 

prie derybų stalo. Nepavykus to pasiekti išvardintoms grupėms savarankiškai, mes - STS grupė, esame  

http://kaunoforumas.com/2019/03/13/iniciatyvines-grupes-santarve-tautos-sekmei-sts-pareiskimas/
http://kaunoforumas.com/2019/03/13/iniciatyvines-grupes-santarve-tautos-sekmei-sts-pareiskimas/
http://kaunoforumas.com/author/kaunoforumas/
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pasiruošę organizuoti minimas derybas ir būti jose nepriklausomu tarpininku.                                                                     

Derybų tikslas – sudaryti vieningą pilietinių-demokratinių-antifederalistinių jėgų kandidatų 

sąrašą Visuomeninio rinkimų komiteto „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“ programos ir sąrašo 

pagrindu ES parlamento rinkimams ir išreikšti paramą A. Juozaičiui Lietuvos Respublikos prezidento 

rinkimuose. Palaikome nuostatą, jog viską teisingiausiai surikiuos rinkėjai reitinguodami kandidatus 

rinkimuose. 

Kviečiame ir kitas Lietuvos piliečių grupes, organizacijas bei pavienius asmenis paremti šią mūsų iniciatyvą, 

kviečiant bei skatinant kandidatuojančius deryboms ir susitarimui, kuris būtų naudingas visai Lietuvai ir jos 

žmonėms. 

Signataras A. Endriukaitis , visuomenininkai R. Kanapienis, buvęs Vilniaus meras V. Šapalas (Vilnius), D. 

Trečiakauskas, prof. G. Merkys, R. Povilaitis (Kaunas), N. Malakauskienė,S. Narutavičius, V. Puronas 

(Šiauliai), E. Šalkauskas (Klaipėda). 
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PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 
 

Energetikos ministrų taryboje aptarti strateginiai ES klimato ir 
energetikos ateities tikslai 

 

Kovo 4 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas dalyvavo ES Transporto, 

telekomunikacijų ir energetikos (TTE) tarybos posėdyje, kurio metu ministrai aptarė 

aktualius klimato kaitos mažinimo bei energetikos sektoriaus klausimus. 

 

Tarybos posėdyje buvo pristatytas Europos Komisijos parengtas dokumentas „Švari mūsų visų 

planeta. Strateginė neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija“. Šiame 

strateginiame dokumente nubrėžti tikslai ES klimato kaitos ir energetikos politikai iki 2050 m., 

kurie yra būtini norint užtikrinti tinkamą ES indėlį, įgyvendinant Paryžiaus susitarime įrašytus 

tikslus. 

 

„Džiaugiuosi, kad Lietuvos vizija energetikos ateičiai dera su Europos Komisijos parengta ilgalaike 

strategija – siekti, kad iki amžiaus vidurio energetikos poveikis klimatui taptų neutralus“, – 

kalbėjo energetikos ministras. 

 

Kaip vieną svarbiausių priemonių tam pasiekti ilgojoje perspektyvoje, Ž. Vaičiūnas išskyrė EK 

strategijos tikslą skatinti savarankiškus elektros energiją savo reikmėms gaminančius vartotojus. 

http://kaunoforumas.com/author/kaunoforumas/
http://kaunoforumas.com/tag/arvydas-juozaitis/
http://kaunoforumas.com/tag/ep-rinkimai/
http://kaunoforumas.com/category/kauno-forumas/
http://kaunoforumas.com/tag/vytautas-radzvilas/
http://kaunoforumas.com/tag/vytautas-radzvilas/
http://kaunoforumas.com/category/demokratija/
http://kaunoforumas.com/category/kauno-forumas/
http://kaunoforumas.com/category/lietuva/
http://kaunoforumas.com/category/uncategorized/
https://wp.me/p9Gfch-JV
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Ministras pažymėjo, kad ateities energetikos sistemoje vartotojas turės centrinį vaidmenį, todėl 

Lietuva tai mato kaip esminę priemonę užtikrinant teisingą energetikos pertvarką. 

 

Kitas būtinas pokytis – kurti pažangias mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

technologijas. Didžiausias potencialas būtų pasiekiamas apjungus skirtingas technologijas su 

elektros sistemos valdymo metodais. Numatomoms ambicijoms įgyvendinti taip pat yra 

reikalingos ne tik privataus, bet ir viešo sektoriaus investicijos, todėl Lietuva ragina suplanuoti ES 

lygio finansavimo priemones, leisiančias sklandžiai pereiti prie mažo anglies dioksido 

ekonomikos. 

 

Ministras taip pat pažymėjo, kad jau pradėta įgyvendinti dvišalė sutartis tarp Lietuvos ir 

Liuksemburgo dėl bendradarbiavimo atsinaujinančios energetikos srityje – Lietuva dalį 

atsinaujinančios energetikos statistikos perduoda Liuksemburgui. Tokie susitarimai, kurių 

pirmuoju sėkmės pavyzdžiu ES ir tapo Lietuva su Liuksemburgu, gali būti vienas iš veiksmingų 

instrumentų ES atsinaujinančios energetikos tikslams pasiekti.  

 

Taryboje taip pat kalbėta apie ES Dujų direktyvos peržiūrą, kuri įtvirtintų nuostatas dėl ES teisės 

taikymo ir tiems dujotiekiams, kurie jungia Europos Sąjungą su trečiosiomis šalimis, tarp jų ir 

„Nord Stream 2”. 

 

Ministras pasveikino ES Tarybai pirmininkaujančią Rumuniją už prisiimtą lyderystę po ilgų ir 

intensyvių diskusijų pasiekiant susitarimą dėl Dujų direktyvos pakeitimų.  

Pažymėta, kad Lietuvos pozicija dėl „Nord Stream 2“  nesikeičia – tai geopolitinis Rusijos 

projektas. Savo ruožtu Dujų direktyvos pakeitimai leis užtikrinti ES energetikos politikos ir 

Energetikos Sąjungos tikslų įgyvendinimą. 

„Turėsime konkretų ir realiai veikiantį instrumentą, kuris padės saugoti ES valstybių narių 

interesus. Toliau svarbiausia, kad Europos Komisija, kuriai priėmus šias pataisas teks ypatingas 

vaidmuo ir didelė atsakomybė, užtikrintų tinkamą direktyvos principų įgyvendinimą“, - sako 

energetikos ministras.   

 

Ministrų tarybos posėdyje taip pat buvo priimtas reglamentas dėl vieningo automobilių padangų 

ženklinimo. Šio reglamento tikslas – sudaryti sąlygas vartotojams gauti tikslesnę ir palyginamą 

informaciją apie naudojamų padangų įtaką degalų naudojimui, jų saugumą bei keliamą triukšmą. 

Vieningas ir skaidrus ženklinimas prisidės siekiant švaresnio, saugesnio ir tylesnio transporto. 

 

Taryboje taip pat aptartas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) reglamentas, kuriuo 

nustatomi šios priemonės tikslai, biudžetas, finansavimo formos ir taisyklės 2021–2027 m. 

laikotarpiui. Lietuvai šis klausimas aktualus, siekiant užsitikrinti maksimalų ES finansavimą 

Baltijos šalių  

 

sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektui. 

Taip pat TTE ministrų tarybos susitikimo metu Ž. Vaičiūnas susitiko su Latvijos ekonomikos 

ministru Ralfsu Nemiro. Kaimyninių šalių ministrai kalbėjosi apie Baltijos šalių sinchronizacijos 

projektą bei bendros regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimo aspektus.  
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PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 

 

Energijai imlioms pramonės įmonėms – galimybė stiprinti 
konkurencingumą  

 
Nuo balandžio 1 d. intensyviai elektros energiją savo veikloje naudojančios pramonės 

įmonės gali teikti prašymus dėl dalies mokesčio, sumokėto už viešuosius interesus 

atitinkančias paslaugas (toliau – VIAP), susigrąžinimo. 

 

„Pirma, tai svarbi žinia Lietuvoje jau veikiančioms pramonės įmonėms, kurioms atsiveria 

galimybės stiprinti savo konkurencingumą, investuojant sutaupytas lėšas į energiją taupančias 

priemones ir plėtrą. Antra, Lietuva tampa patrauklesne šalimi užsienio investuotojams, kurių 

atėjimas reiškia naujas darbo vietas ir naudą visai valstybei“, – sako energetikos ministras 

Žygimantas Vaičiūnas.  

 

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

Rumunija, Slovėnija, Čekija, Bulgarija.  

 

Balandžio 2-3 dienomis Energetikos ministerija organizuoja susitikimus su įmonių, verslo bei 

investuotojų asociacijų atstovais, kurie bus išsamiai supažindinti su VIAP diferencijavimo schema 

ir naujomis galimybėmis. 

 

Prašymus gauti VIAP lengvatą už 2019 metus įmonės turi pateikti ir ne vėliau kaip iki 2019 m. 

liepos 1 d. Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. 

gruodžio 31 d.  

 

Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai turės būti pateikti VIAP lėšų administratoriui „Baltpool“. 

 

VIAP lengvata galės pasinaudoti  intensyviai elektros energiją savo veikloje naudojančios 

pramonės šakų įmonės, kurios per metus sunaudoja daugiau nei vieną gigavatvalandę (1 GWh) 

elektros energijos. Jos galės susigrąžinti 85 procentus nuo elektros gamybai iš atsinaujinančių 

energijos išteklių (AEI) skatinti skirtų VIAP mokėjimų.  

 

Šia galimybė galės pasinaudoti įmonės, veikiančios tuose sektoriuose, kurie yra įtraukti į Europos 

Komisijos 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai Gaires.  

 

VIAP lengvata siekiama paskatinti įmones investuoti į energetinio efektyvumo didinimą savo 

veikloje. Todėl ypač svarbus kriterijus – pramonės įmonės turės būti atlikusios energijos 

vartojimo auditus ne anksčiau nei prieš ketverius metus nuo prašymo dėl VIAP lengvatos 

pateikimo dienos. Taip pat neturinčios pradelstų VIAP lėšų mokėjimų. 

 

                                                          
 

 

SVEIKATA     SVARBU IR NEĮTIKĖTINA ... KODĖL MEDICINA SLEPIA? 

 

 

http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Valstyb%C4%97s%20pagalbos%20aplinkos%20apsaugai%20ir%20energetikai%20gair%C4%97s.pdf#page=48
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KNYGOJE: Hulda Regerhr Clark   „KAIP IŠSIGYDYTI VISAS LIGAS“ 2016, leidykla“Mijalba“ 

Daug faktų, kaip buvo įveikti įvairūs negalavimai: aukštas kraujospūdis, migrena, sklerozė,  

diabetas, astma, depresija, alkoholizmas, nemiga, antsvorio problema, Altzhaimeris ir labai 

daug kitų.                                                                                                                                                                                          

Dažniausios priežastys: parazitai, grybelis – kandida, cheminė tarša ir  kt. Yra gydymo 

metodai. 

                                                          
 

GYVENIMO FILOSOFIJA 
      Kad ir koks iš pirmo žvilgsnio paslaptingas atrodytų susirgimas, jo priežastys 

dažniausiai būna visai paprastos. Tai yra aplinkos ir maisto produktų tarša, parazitai ir 

cheminiai teršalai, negalima paneigti ir dvasinių reikalų. Pašalinkite tas priežastis ir liga 

pasitrauks savaime. Neįveikiamų ligų nėra. 

         Sveikata nėra vien ligos nebuvimas – tai gera savijauta, padėka už gyvenimo dovaną. 

Tai laimė matyti žydrą dangų, regėti žydinčias gėles ir krykštaujančius iš džiaugsmo 

vaikus... Tai tikėjimas, kad Visatos dėsniai aiškūs ir suprantami... 

          Jums nereikia brangių ir šalutinį poveikį turinčių vaistų. Savo negalavimus galite 

įveikti ir be jų – padės paprastas elektroninis prietaisas, vaistažolių receptai ir higienos 

taisyklės. 

         Tokiu būdu išsigydysite patys ir padėsite sveikti savo artimiesiems. 

 
                                                          

REDAKTORĖS ŽODIS         
 
 

Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja 
A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslė redaktrė! 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 
puslapiai  ne daugiau.                                                                                                                                                            
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone. 
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją, nurodant šaltinį.                                                                
Laukiame pagalbininkų!!! Žurnalistai - senjorai, kur Jūs??? 
 

                             

                               MŪSŲ DRAUGAI 

                      
Bernardinai.lt 
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