
1 
 

 

 

 

 

 

 
LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS 
Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas 
amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo 
saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija 
„Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289                                                                                              
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2 

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

 
                                                Nr.6 (139)                                                                
Klaipėda 2019-05-11 

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

VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS 

VEIKSMAI! KADA MŪSŲ VALDŽIA  IŠGIRS? (red.)  LINAS 

LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

================================================ 

MŪSŲ ŽEMAITIJAI 800 metų! (tęsinys, pradžia nr.5) 

IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĖS SEMIAS!          

KAS BUS, TAS BUS, O ŽEMAITIS NEPRAŽUS! 
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             SVEIKINAME NAUJAI IŠRINKTĄ LIETUVOS PREZIDENTĄ 

                                 GITANĄ NAUSĖDĄ 

                                                                              
Nuotr. AMG 

IŠSIRINKOME  GERIAUSIĄ!                                                                                                                            

TIKIME, PASITIKIME  IR SU DIEVO  PAGALBA  VISOMIS  JĖGOMIS PAREMSIME!  

„Šalis, kurioje gerove mėgaujasi 10 ar 15 procentų žmonių, nėra šalis, kurią 

norėtų ginti 100 procentų piliečių“, – sakė G.Nausėda. Anot jo, kuomet daug 

piliečių savo valstybėje jaučiasi svetimi ar nemylimi, nesijaučia gerai ar saugiai, 

juos lengviau paveikia priešiškos šalys ir jų mėginimai įteigti, kad Lietuva yra 

nesėkmės valstybė. G.Nausėda. 
 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/g-nauseda-pristate-prezidento-rinkimu-programa-

56-1058370#_?copied 

                                                         
Šiame laikraštėlyje skaitykite: 

1. Sveikinimai naujai išrinktam prezidentui. 

2. Žemaitijai 800 metų (tęsinys, pradžia Nr.5). 

3. NVO konferencija Vilniuje: komentaras ir išvados.                                                                                                                                           

4.   KĘSTUTIS URBA  PAKRAUPAU LSDP SUVAŽIAVIMO ĮRAŠĄ IŠKLAUSĘS. 
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5. „BATAI“ DEBATAMS  Kęstutis K.Urba  

6. SADM informacija. 

7. A.Miškinis Kaip pasielgs S. Skvernelis, sužinojęs, kad energetikos ministras sulaužė 
priesaiką ??? 

8. Energetikos ministerija. 

9. Sveikata. Receptas, kuris išgydo slogą per naktį. 

10. Gyvenimo filosofija. Jonas Mažintas. 

11. LPS GIMTADIENIAI. 

12. Redaktorės žodis 

13. MŪSŲ DRAUGAI 

                                                       
MŪSŲ ŽEMAITIJAI 800 metų! (tęsinys, pradžia nr.5) 

 1382 m. spalio 31 d. Dubysos žiočių saloje Jogailos ir Skirgailos vardu buvo pasirašytos 
trys sutartys su vokiečių ordinu. Viena sutartimi 
Lietuvos kunigaikščiai 1383 m. Žemaičius 
Ordinui buvo užrašęs Jogaila, o 1384, 1392, 1400, 
1409 m.  Vytautas. 

  pasižadėjo apsikrikštyti, antra – padėti 
Ordinui prieš jo priešus. Trečiąją sutartimi 
Ordinui buvo atiduotas Žemaičių plotas tarp 
abiejų Ordino dalių iki Dubysos. Tačiau Jogaila, 
matyt, jau 1383 metais žinojo apie projektą 
kviesti jį Lenkijos karaliumi ir sutuokti su 
Jadvyga, ir jo politika įgavo savarankišką kryptį. 

Nutraukę su Jogaila santykius, kryžiuočiai labiau susidomėjo Vytautu ir, jį pakrikštiję, vėl iš jo 
ėmė kaulyti užrašyti Žemaitiją. 

 1398 m. spalio 12 d. Vytautas Didysis sudarė Nemuno 
saloje su Kryžiuočių ordinu sutartį (Salyno taika), pagal kurią 
Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė Ordinui užrašė Žemaičius iki 
Nevėžio upės. Jeigu iki to laiko žinomi Žemaičių padovanojimai 
Ordinui buvo tik pergamentiniai pažadai, tai ši sutartis ir 
Vytauto pažadas padėti užvaldyti Žemaičius, kryžiuočiams kėlė 
pagrįstas viltis. Tačiau Žemaičius Ordinas tevaldė tik iki 1401 
m., kol Vytautas Vilniaus ir Radomo aktais formaliai įgijo LDK 

titulą. Tais pačiais metais sukilę žemaičiai sunaikino dvi pilis, kurias Ordinas buvo pasistatęs 
Žemaitijoje, tad po to Ordinas Žemaitijoje nebeturėjo kur beįsitvirtinti ir jam liko daryti vien 
įprastus karinius žygius. Po to Ordinas Vytautą apkaltino tuo, kad šis sukurstė žemaičius. 

 1410 m. įvyko Žalgirio mūšis, po kurio baigėsi žemaičių karai su kryžiuočiais.  

 1411 m. vasario 1 d. Vyslos saloje priešais Torunę Lietuvos ir Lenkijos valstybės pasirašė 
sutartį su Vokiečių ordinu, pagal kurią Vytautui ir Jogailai iki gyvos galvos atiteko Žemaičių žemė. 

 1411 m. Žemaičių seniūnu Vytautas paskyrė Kęsgailą Valimantaitį. 
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 1411-1795 m. Žemaitija buvo seniūnija. Tai teritorinis administracinis vienetas, kuris iki 
pat Nevėžio apėmė vakarinę Lietuvą. Ją sudarė žemės, o vėliau  valsčiai. XVI a. pirmoje pusėje čia 
veikė 29 valsčiai, kurie vėliau beveik nekito. Be jų, į Žemaitijos seniūniją dar įėjo Jurbarko 
apylinkė ir didžiojo kunigaikščio Skirsnemunės dvaras (Užnemunės apylinkės, priklausiusios 
Vilkijos ir Veliuonos valsčiams bei Skirsnemunės ir Jurbarko dvaras).  

 Nuo XV a. penkto dešimtmečio pradžios Žemaičių seniūnija dar buvo vadinama ir Žemaičių 
kunigaikštyste. Jos kunigaikščiu titulavosi Lietuvos Didysis kunigaikštis.  

 1413 m. Vytautas ir Jogaila, savaitei nuvykę į Žemaitiją, simboliškai ją krikštijo, tuo 
tikėdamiesi susilpninti Ordino pretenzijas į Žemaičių žemę.  

 1413 m. Vytautas pirmasis iš Lietuvos valdovų Žemaičiams suteikė privilegiją (šio 
dokumento tekstas nėra išlikęs). 

 Po Žemaitijos krikšto žemaičiams susidarė geresnės sąlygos susipažinti su Vakarų 
Europos kultūra, naudotis šių šalių švietimo pasiekimais. Krokuvos universitete pirmieji 
studentai iš Žemaitijos pasirodė 1458 m. Daugiausia iš pradžių į Vakarų Europos aukštąsias 
mokyklas studijuoti važiuodavo jaunuoliai iš Kražių, Viduklės, Kaltinėnų, Raseinių, Kelmės, 
Varnių, Platelių, Alsėdžių,Telšių.  

 Mokyklų tinklas Žemaitijoje pradeda formuotis XV a. Spėjama, kad pirmoji parapinė 
mokykla pradėjo veikti Kražiuose. Pradinių-parapinių mokyklų skaičius Žemaitijoje ėmė didėti 
XVI a. pradžioje. Tuo laiku bažnyčių fundacijų aktuose užsimenama apie Tauragės, Joniškio, 
Telšių, Jurbarko, Krekenavos, Veliuonos, Šiaulėnų, Žagarės, Betygalos, Saločių, Sedos mokyklų 
įsteigimą. 

 1415 m. Konstancoje (Šveicarija) įvyko bažnytinis susirinkimas, kur buvo sprendžiamas ir 
Žemaičių likimas. (Žemaitijos reikalai buvo viena iš svarbiausių priežasčių, kuri subrandino didįjį 
konfliktą, žinomą Žalgirio kautynių vardu. Bet ir po Lietuvos-Lenkijos pergalės aiškumo nebuvo. 
Pirmieji ginčai tarp Vytauto ir Ordino prasidėjo dėl Žemaičių sienų. Tada, 1414 m., Vytautas ir 
Jogaila paskelbė Ordinui karą. Karui užsitęsus, popiežius Jonas XXIII atsiuntė savo legatą, Lozanos 
vyskupą Vilhelmą, kuris popiežiaus vardu pakvietė ginčą spręsti bažnytiniame susirinkime. Į 
Konstancos bažnytinį susirinkimą Vytauto iniciatyva atvyko 60 pakrikštytų žemaičių bajorų. Jie 
susirinkimui pateikė garsųjį Žemaičių skundą, kuriame daugiausiai buvo kalbama apie blogybes, 
kurias iš Ordino patyrė žemaičiai. Tačiau Konstancoje Ordinas turėjo daug šalininkų ir atsakymai 
į Žemaičių skundą buvo gana kieti ir agresyvūs. Pripažino kryžiuočiai Konstancoje tik tai, kad jie 
Žemaitiją laiko kaip „slidų ungurį už uodegos”. Ir vis dėlto, nors Konstancos bažnytinis 
susirinkimas neišsprendė Žemaitijos problemos, bet paklausė svarbiausio Žemaičių skundo 
prašymo – „įgalioti Jogailą ir Vytautą, kad jie, pasiėmę Vilniaus vyskupą Petrą ir Lvovo 
arkivyskupą Joną, atvyktų į Žemaitiją ir mus pakrikštytų, pastatytų mūsų krašte katedrą ir 
bažnyčių”. 

 1417 m. vasarą, į Žemaitiją atvykus Vytautui ir Vilniaus bei Lvovo vyskupams, buvo 
pakrikštyta tūkstančiai žemaičių, o 1417 m. rudenį, baigiant krikštyti Žemaitiją, Vytautas vėl 
atvyko į šį kraštą ir pats parinko vyskupijos sostinę – Medininkus. Ten buvo pašventinta Katedros 
bažnyčia. Taip oficialiai 1417 m. buvo įkurta Žemaičių (Medininkų) vyskupija.  

 1418 m. kelių Žemaitijos sričių gyventojai pasipriešino naujovėms, įvestoms, po krikšto, 
sukilo, išvarė kunigus ir vėl perėjo prie pagoniško tikėjimo.  
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 1422 m. rugsėjo 27 d. Lietuva (Vytautas) ir Lenkija (Jogaila) sudarė sutartį su vokiečių 
ordinu (Melno taika), kuria buvo išspręsta Žemaitijos problema. (1422 m. Jogaila su Vytautu 
paskelbė Ordinui karą ir, sujungę savo kariuomenes, iš Lenkijos įsiveržė į jo žemes. Ordinas buvo 
nepasiruošęs kariauti  
 ir gynėsi tik pilyse. Lietuvių ir lenkų kariuomenės nusiaubė visą kraštą. Ordino magistras 
buvo priverstas paprašyti taikos. Lietuvai atiteko beveik visa Žemaitija. Vokiečių ordinui, 
nežiūrint Vytauto pastangų, buvo užleistos Nemuno žiotys ir patogus priėjimas prie jūros su 
Klaipėda.) 1422 m. nustatytos sienos išsilaikė beveik penkis amžius (iki 1919 metų). 

 Kai 1440 m. Trakų pilyje buvo nužudytas LDK Žygimantas Kęstutaitis, Lietuvos ponų 
delegacija, nuvykusi į Varšuvą, prašė Lietuvos sostą užimti Jogailos sūnų Kazimierą. Tačiau 
Žemaičiai vieningai rėmė Žygimanto sūnų Mykolą. Laukdami palankių Mykolo žygių, Žemaičiai 
sukilo ir išvarė seniūną Kęsgailą. Žemaičių priekyje stojo pagonis Daumantas, kuris nuėjo Vytauto 
bandytu politiniu keliu – ieškojo pagalbos pas kryžiuočius. Kazimierą rėmę Vilniaus ir Trakų 
aukštieji pareigūnai jau buvo į Kauną sutraukę kariuomenę ir norėjo jėga palaužti Žemaičių 
užsispyrimą. Pajutę, kad Mykolas pabėgo į Mozūrus, o pagalbos iš Ordino nebuvo, Žemaičiai 
sutiko derėtis. Jie reikalavo patvirtinti savivaldą. Kazimieras tada priėmė jų sąlygas ir patvirtino 
Žemaičiams privilegiją.  

 1441 m. Lietuvos Didysis Kunigaikštis Kazimieras suteikė Žemaičiams privilegiją. Šia 
privilegija  
 Žemaitijai buvo suteiktas suverenitetas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje. Tai 
kartu buvo ir Vytauto suteiktos privilegijos Žemaitijai pratęsimas. Kazimiero privilegija buvo 
surasta 1661 m. V  
 Žemaičių žemės pilies teismo knygoje. Žemaičiai pagal šią privilegiją turėjo išlaikyti tik 
tuos LDK dvarus, kurie buvo prie Vytauto. Kas prie Vytauto neturėjo pareigos pjauti šieno ar eiti į 
pilių statybos darbus – tie buvo paliekami laisvi. Kazimieras patvirtino visus dovanojimus 
bajorams ir kitiems kilmingiesiems, kuriuos buvo suteikęs Vytautas, Švitrigaila ir Žygimantas. 
Kazimieras pasižadėjo už Nevėžio upės nesiuntinėti savo pareigūnų ir teismų vykdytojų. Patiems 
Žemaičiams buvo suteikta teisė rinktis sau valdininkus ir seniūnus, kuriuos Kazimieras turėjo 
patvirtinti. Žemaičiai pagal privilegiją turėjo išlaikyti tik tuos LDK dvarus, kurie buvo prie 
Vytauto. Kas prie Vytauto neturėjo pareigos pjauti šieno ar eiti į pilių statybos darbus – tie buvo 
paliekami laisvi. Kazimieras patvirtino visus dovanojimus bajorams ir kitiems kilmingiesiems, 
kuriuos buvo suteikęs Vytautas, Švitrigaila ir Žygimantas. Kazimieras pasižadėjo už Nevėžio upės 
nesiuntinėti savo pareigūnų ir teismų vykdytojų. Patiems Žemaičiams buvo suteikta teisė rinktis 
sau valdininkus ir seniūnus, kuriuos Kazimieras turėjo patvirtinti. Tvirtindamas Žemaičių laisves, 
Kazimieras savo žinioje pasiliko tik Vytauto medžioklių vietas.Kazimiero privilegiją, vis 
pridėdami naujų laisvių, tvirtino Aleksandras (1492 m.), Žygimantas Senasis (1507 m.) ir vėliau 
Žygimantas Augustas ir Zigmantas Vaza. Kazimiero privilegiją, vis pridėdami naujų laisvių, 
tvirtino Aleksandras (1492 m.). Šioje privilegijoje buvo daug ankstesnių privilegijų punktų. 
Tvirtino ir Žygimantas Senasis (1507 m.), vėliau  Žygimantas Augustas ir Zigmantas Vaza.1492 m. 
Žemaitijos privilegiją patvirtino LD kunigaikštis Aleksandras (1569 m.).  

 Nuo seno, gyvendama iš dalies atskirą politinį gyvenimą, Žemaitija su Didžiąja Lietuvos 
Kunigaikštyste bendradarbiavo pagal reikalą ir rodydavo savarankišką nusistatymą. 
Ordino kovose Žemaičiams buvo tekęs ypatingas vaidmuo. Jogaila, Vytautas ir Švitrigaila 
juos buvo kryžiuočiams iš viso padovanojęs šešis kartus.                                                                                                                                                                  
.1440-1492 metais Žemaitijoje pastatytos 5 bažnyčios: Alsėdžiuose, Krakėse, Pašvintinyje, 
Šiauliuose, Šiluvoje.                                                                                                                                                                                                                  
Apie XVI a. iki pat Baltijos jūros gyvenę kuršiai perėjo prie lietuvių kalbos, nors dalis jų, 
ypač Mažojoje Lietuvoje gyvenusių kuršių, ir toliau kalbėjo kuršių kalba.. (Tęsinys Nr.7) 
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KOMENTARAS 

Nuostabi pirma NVO IR POLITIKA - tokio pobūdžio konferencija, kuri praėjo gana taikiai, nors 

NVO problemų per akis, išaiškėjo: Lietuvoje įkurta tam reikalui LIETUVOS VISUOMENĖS 

TARYBA, kuri kviečia visas Lietuvos organizacijas vienytis – tai konkretus, gyvenimiškas 

pasiūlymas – išeitis iš dabartinės žūstančios Lietuvos situacijos!                                                                                                                 

TIK  VIENYBĖJE -  MŪSŲ  JĖGA! (Tai mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimo šūkis). 

1. Kad socialinių reikalų ir darbo ministrui L.Kukuraičiui, atsakingam už šitą sektorių – visai 

nesvarbi šita konferencija, nesiteikė joje dalyvauti, mes visi konferencijos dalyviai 

akivaizdžiai tai matėme. nedalyvavo ir sveikinimo žodžio netarė... 

2. Kaip visi konferencijos dalyviai suprato – nei kuriama „Baltoji knyga, nei Lietuvos NVO 

plėtros įstatymas neatitinka laikmečio problemų, nors dr. Vygantas Sidzikauskas, idėjęs 

daug darbo ir pastangų, bandė kažką spręsti, bet tai sprendimas, kuris neatitinka šios 

dienos problemų, gaila – veltui dirbta, nors ką žinai, gal dar po kelių pasitarimų kas nors ir 

gausis...jeigu mus kas nors pakvies... 

3. Atsiuntė laišką ir prof. Boguslavas Gruševskis, rasite internete...Jo žodis: „NVO vaidmuo 

didinamas, tobulinant valstybės valdymo mechanizmą!”. 

4. Konferencijos metu išaiškėjo, kad Lietuvoje yra per 35000 NVO organizacijų, o tai reiškia, 

kad mūsų valdžia tyčiojasi iš NVO organizacioje susitelkusių žmonių -  kaip amerikiečiai iš 

aborigenų – tokios vergijos dar pasaulis nėra matęs, tai viena, o antra - yra 35000 

vadovaujančių joms, t.y. aktyvių lyderių, kurie jokiu būdu nepakeis savo vadovo statuso, 

nes jam tai būtinybė. Ką tas rodo? Rodo, kad Lietuva specialiai yra siaubingai skaldoma ir 

suskaldyta... 

5. Apie kokią vienybę mes kalbame? Norisi paklausti,  kokia šito susiskaldymo priežastis? 

Galima įtarti vieną priežastį: veikia vidaus ir užsienio priešai, kurių pagrindinis tikslas – 

Lietuvos skaldymas... 

6. Konferencijos metu išaiškėjo, kad šitas Lietuvos sektorius – NVO sektorius yra kažkiek 

finansuojamas, tačiau daugelis iš NVO organizacijų tai išgirdo pirmą kartą...Mes supratome 

teisingai – tai nuostabi vieta legaliai korupcijai...o kas vyksta su savivaldybėse sutaupytais 

milijonais? Taip Lietuvoje „mažinamas“ skurdas, nes sutaupyti pinigai gražiami valdžiai... 

Teisinamasi, kad finansuojamos tik tos NVO, kurios turi daugiausiai narių. Teisingai 

dalyviai pastebėjo, kad finansuojamos nieko gero nenuveikusios daug narių turinčios 

organizacijos. Kalbėjusieji pasiūlė - finansuoti pagal nuveiktus darbus, o ne pagal narių 

skaičių... 

7. Turiu pavyzdį iš gyvenimo: kaip internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė prieš 

mėnesį paprašiau didžiausių pensininkų asociacijos (vadovės Grasilda Makarevičienės) 

Bočių - (vadovo Ryzgaus) ir tremtinių organizacijų  vadovų parašyti į laikraštėlį, ką jie gero 

per savo vadovavimo kadensijas nuveikė žmonių labui – iki šiol tyla... 

8. Mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimo asociacija turi dvi mokyklas: Klaipėdos Etikos 

Universitetą (baigia antrus mokslo metus) ir Sveikos gyvensenos mokyklą, kas mėnesį 

organizuoja visiems savo nariams gimtadienių Šventę, kuri skirta žmonių bendravimui, 

gimtadienio proga – pagerbimui, tačiau niekas mūsų nefinansuoja – viską tenka dengti iš  
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minimalaus nario mokęsčio ir savo pensijų, ar tai teisinga? Mes kas mėn. leidžiame 

internetinį laikraštėlį visai Lietuvai „Auksinis ruduo“ daug kas gauna, tačiau niekas 

nepasiūlo nors kiek paremti. Beveik visą korespondenciją spausdiname nemokamai, 

platiname nemokamai, tai tik vienas atvejas, kai moteris, gavusi laikraštėlį paklausė: kiek 

Jums kainuoja laikraštėlio leidyba? 

9. Konferencijoje išaiškėjo dar viena labai svarbi problema: nuo A.Kubiliaus ir A.Butkevičiaus 

laikų visiškas nesiskaitymas su (pensinikais) – senjorais. Kuo tai pasireiškia? Nuo tų laikų 

visos jų problemos sprendžiamos jiems nedalyvaujant, t.y. totalus senjorų ignoravimas, 

nors jie sudaro pagrindinę balsuotojų masę. Kada visa tai baigsis? Kada bus sulaužytos 

Lietuvos kenkėjų tradicijos? Vyriausybėje, kaip teko išgirsti, yra įvairūs komitetai, kaip 

sporto, jaunimo ir t.t, o senjorams niekas neatstovauja, kreipsimės į naują prezidentą ir 

tikimės supratingumo... Tas pats ir su savivaldybėmis...                                                                                                                                                  

Pažvelkite, kurios Lietuvos miestų savivaldybės turi už senjorų reikalus atsakingą 

darbuotoją? Galima ant pirštų suskaičiuoti...Jaunimo komisija ar komitetas yra, sporto 

komitetas yra ir t.t. bet senjorų reikalų jokio atstovo nėra ir pav. Klaipėdos meras jau 

kelinti metai prieštarauja tokio darbuotojo atsiradimui savivaldybėje. Apie tai rašėme 

socialinių reikalų ir darbo ministrui L.Kukuraičiui, mes užtikrinti, mūsų raštas jo 

nepasiekė, nors tas klausimas svarbus visose Lietuvos savivaldybėse, tačiau jo komandoje 

tiek pavaduotojų ir patarėjų, kad ministrui nebera ką veikti (sveikatos apsaugos 

ministerijoje taip pat), nors į konferenciją galėjo ateiti, bet nepasirodė.                                                                                                                                                                                                  

10.  Ar girdėjote, dar 15% darbų žadama perduoti NVO, kad dirbtų nemokamai už tuos, 

kurie už savo darbą gauna atlyginimą – čia tai jau pasityčiojimo viršūnė...                                                                                

Aš (AMG) esu pavyzdys iš tikro gyvenimo, dirbu visuomeninį darbą jau 16 metų, myliu 

žmones ir darbo tikslas – padėti jiems šiuo sunkiu Lietuvai metu: senjorams pensijų 

didinimas – tai pajuoka...senelių globos namai paversti TIKRU KALĖJIMU ir daug kitų 

problemų... Nėra šalyje tikro šeimininko, todėl pinigus suryja korupcija... Galiu drasiai 

sakyti – dirbu iš visos širdies, negalėdama nei laiko nei sveikatos, nei pinigų iš savo 

pensijos, tačiau niekada iš niekur neesu gavusi nei cento, nei gero žodžio, nei 

ačiu...(išskyrus mūsų narius). Darbui reikalingos darbo priemonės: kompiuteris, 

spausdintuvas ir t.t.                                                                                                                                                 

Kalbėjo žmonės, tačiau laikas ribotas, problemų ir nuoskaudų labai daug, o jų išsakyti 

galimybių nebuvo. Viskas kaip visada...sprendimai daromi be tų, kuriuos tai jaudina, 

kuriems tai svarbu: ar tai NVO ar senjorai... 

         IŠVADOS:  

1.        Mūsų valdžiai Lietuvoje visiškai žmonės nerūpi, žmonės rūpi tik atskiriems 

energingiems ir aktyviems pavieniams žmonėms, kaip nuostabiai Lietuvos vartotojų 

federacijos prezidentei ALVITAI ARMONAVIČIENEI, Seimo nariui LAURUI 

STACEVIČIUI ir kt. – AČIU JIEMS. 

2. Lietuvoje yra įkurta LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA, kuri kviečia visus vienytis – tai 

realiausia galimybė pasiekti tai, ko iki šiol dar niekam nepavyko, matomai, todėl tiek 

daug trukdymų tai organizacijai: vyko provokacijos prieš įregistravimą ir baisi 

kenkėjiška veikla po įregistravimo, tačiau pavyko nuo visko, kas trukdo atsiriboti ir 
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darbas jau vyksta pagal programą. Gėda tiems, kurie kaltina LVT, kad ilgai užtruko 

pradžios darbuose, linkime jiems daugiau  

 

Supratingumo,  išminties ir pademonstruoti savo sugebėjimus dalyvaujant... 

3. Nėra šalyje tikro šeimininko, todėl pinigus suryja korupcija... Savivaldybės 

socialiniams reikalams skirtus finansus sutaupo milijonais – taip „mažina“ skurdą.                                                   

Lietuvoje veikia vidaus ir išorės priešai, kurie deda visas pastangas, kad Lietuvos 

žmonės nesivienytų. Bet čia veikia puikiai pirmas visatos dėsnis: “priežasties ir 

pasekmės dėsnis“, tampame ištvermingesni, labiau užsigrūdinę -  visus sunkumus 

iveiksime ir  savo kilnius tikslus įgyvendinsime, mes, LVT nariai ir visi Lietuvos žmonės 

kartu tvirtai tikime, pasieksime pergalę!  

 

4. Lietuvą reikia gelbėti ir nuo savų ir nuo svetimų, tegu Dievas bus su mumis. 

 

5. Lietuvoje labai serga žmonių moralė, todėl LVT įsteigė LIETUVOS ETIKOS 

UNIVERSITETĄ (toliau LEU). Lietuvos pensininkų susivienijime toks jau yra. 

Klaipėdoje jau veikia ir birželio mėn. baigs antrus mokslo metus, turime jau  programą 

ir tretiems mokslo metams. Pataisyti ruošiamės visų Lietuvos žmonių moralę.   LEU 

studijas, taip planuojame, turės baigti visi norintys dirbti vadovaujantį darbą: Seimo, 

Vyriausybės nariai, ministrai, direktoriai ir kt. Moralei pagerėjus, bus sviesesnis 

(ištikrųjų) gyvenimas: nebežudys tėvai savo vaikų, sugrįš tikras 

DŽENTELMENIŠKUMAS, TEISINGUMAS, nebebus korupcijos ir kt.                                                                                                                               

SVAJONĖ – TAIP, bet nuo svajonės viskas prasideda, prisijunkite, dirbkime kartu... 

 

6. Mus pasiekia informacija apie netinkamą tvarką SENELIŲ GLOBOS NAMUOSE – 

pasirodo, kad su silpniausiais Lietuvos visuomenės nariais elgiamasi blogiau nei 

kalėjime, nors apie tai NVO konferencijoje nebuvo kalbėta, bet prašome atkreipti 

ypatingą dėmesį visiems, kurie gali tai IŠTAISYTI!                                                                                                                                   

Mes, LVT taip pat tuo pasirūpinsime! 

 

Kasdieną sukalbėkime maldą:“Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės 

būtų sveiki, dori, sažiningi, garbingai laikytusi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą ir 

savo Tėvynę Lietuvą!“ 

 

                                                         
  PAKRAUPAU LSDP SUVAŽIAVIMO ĮRAŠĄ IŠKLAUSĘS 

Kęstutis K.Urba 

                             Šeštadienį 2019 05 04 įvykęs didžiausia save laikančios Lietuvos partijos  - LSDP 
suvažiavimas paliko slogų tolesnio Lietuvos  bei ES „ritualinio skerdimo“ įspūdį. Ne valstybės, ne ES ir 
pasaulio reikalai buvo pagrindiniu to politinio forumo leitmotyvu, o  valdžios ėmimas labiausiai 
atsispindėjęs Blinkevičiūtės- „pavaryk partija dar ir per gegužį“. Emocijas bei net daugiau kaip 800 
delegatų  aistras kaitinę Vytenio Andriukaičio rankų mostai paskui lozungus sukėlę net isteriškus 
jaunuomenės klyksmus vertė prisiminti hipnotines Fidelio-Iljičiaus-...fiurerio Adolfo kalbėjimų manieras, 
su visa politine isterija jau užvaldžiusia  ir Europos socialistų renginių  
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tribūnas. Man labiau prie širdies ramesni, bet pakankamai įtaigūs G.Palucko bei A.Brazo mintijimai. 

                             Kur dingo vidinė partinė demokratija? 

                             Deja, turiu pritarti prieš amerikinį paradiškumą protestavusiam Antanui Valioniui, kuris 
pareiškė, kad ir dabartinio LSDP lyderio kalba „tai buvo ne ataskaita“. O ji galėjo būti pakankamai svarbia 
ir įdomia, jei G.Paluckas būtų nušvietęs bent jau savo darbo rezultatus ir Vilniaus vicemero, ir Vilniaus 
savivaldybės tarybos nario pozicijoje.  Vienas jų buvo toks. Prieš gerus metus paprašiau Gintauto, kad 
padėtų Trečio amžiaus universitetui rasti nemokamas tuščias patalpas ir momentaliai tai buvo sutvarkyta. 
Todėl ir balsavau rinkimuose už tokį konkretų darbą – išgirdo ir padarė.  Neabejoju, kad per ketverius 
buvimo toje atsakingoje pozicijoje daug daug buvo patirta bei atlikta ir dar nesurašyta į keturis šimtus 
puslapių, tačiau apie Savivaldos darbą teišgirsdavome pora frazių su nepamainoma šypsena per TV, kai 
reikėdavo prigesinti kurį nors gaisriuką. Proga savotiškai reabilituoti. Atskaita galėjo bei turėjo būti ir apie 
LSDP frakcijos Seime įdirbį, jos problematiką, kurią pateikti galėjo, jei ne pats partijos pirmininkas, tai 
buvęs frakcijos lyderis J.Olekas ir jį dabar rotacine tvarka pakeitęs J.Sabatauskas. 

Atsiskaityti bičiuliams privalėjo ir LSDP komitetų pirmininkai, tačiau toks žanras 
socdemams tebėra absoliučiai svetimas, nes pati jų rinkimų į atsakinguosius postus tradicija tebėra 
bolševikiška. Ne konkurso programėlių ir planų tvarka, kur laimi pažangiausios idėjos, o savos, bent jau 
lojalios piramidės eilinis sustatymas. Taigi, jei „išrinkimo“ – parinkimo momentu nieko neįsipareigojama, 
tai nėra ir už ką atsiskaitinėti. Beje, prisimenu šviesaus atminimo kelmiškės A.Monkevičiūtės Sveikatos 
komiteto realų įdirbį, ir latifundininko B.Paužos su ex-premjero patarėju žemės ūkiui A.Damanskiu 
„bukumą“  partiniame Kaimo reikalų komitete, kuriame jie mane apkaltino ... socializmu, nors 
laimingiausių pasaulyje žmonių Danijoje valstybinis sektorius sukooperuotas su privačius duoda trečdalį 
BVP.  Suprantama, kad dėl šių priežasčių suvažiavimas buvo absoliučiai nedarbinis, o dvi išsunktos 
rezoliucijos dėl abejų refrendumų tebuvo tuštoku formalumu. Dargi nepaaiškinus, kad Seimo nariai 
atstovauja („atstoja“ pagal Širinskienę ) ne fizinį  absoliučiai skirtingų rinkėjų visumos kiekį, o jų 
didžiumos bendrą  interesą, reikštą kandidato ir partinėje programoje bei todėl niekaip nėra susiję su 
rinkikų kiekiu apygardose. 

Tuščiai atrodė ir svarstymai –ar partija laimėjo, ar nelaimėjo savivaldos rinkimus. O Lietuva? 
Jos rinkėjai? Pagaliau socialdemorkatija , išplovinėjama lokliu neantiglobalistiniu socialiberalumu bei 
tebegožiama vertybiniu lozungizmu?  Man kur kas solidžiau atrodė buvę suvažiavimai su ataskaitomis 
apie padėtį Lietuvoje, apie būtinas permainas energetikoje, kad ir su formaloku I.Šiaulienės  kalbėjimu 
apie priimtų įstatymų kiekį ir net vieša diskusija su, amžinatilsį,  V.Einorio kalbomis  - „SOS kaimui“. 

Taigi, suvažiavimas teįvaręs per žiniasklaidą keletą rakštelių Karbauskio „politinėms 
šaškėms“ savo rezultatu tebuvo abejotino rezultatyvumo priešrinkiminiu „šou“ dar ir dėl labai energingo, 
darbštaus ir šviesaus gydytojo-istoriko-komisaro V.Andriukaičio programos įgyvendinimo 
problematiškumo. 

Kas galėjo įvykti suvažiavime?                                                                                                                                          
Jei jau mūsų socdemams, įklimpusiems į ritualinę schemą:  taryba-prezidiumas-suvažiavimas-sąskrydis, 

kuriame  stiprokai „įkalama“,  ne prie širdies skandinaviški, trunkantys net keletą dienų su „minčių 
tankais“ sekcijose sambūriai, tai, vis tiek, juos būtina daryti gerokai turiningesniais. 

Kas trukdė į sceną pakviesti septynetą dabartinių LSDP „proto bokštų“ su A.Brazu bei 
partiniu „rašytoju“ paverstu dr.Liutauru Gudžinsku, bent jau pagarbos jų tyliam  triūsui parodymui?  Beje, 
vakar paskambinęs A.Brazas vėl būdingai jo charakteriui ir bendravimo manierai pareiškė, kad jei 
nenustosiu kritikuoti socdemų bei V.Andriukaičio, tai „gausiu į liūlį“.  Betgi, nuo manęs kliūna visiems 
politiniams „beraščiams“, neragavusiems sistemotyros, ir  kas trukdo suvokti, jog bet kuriai Lietuvos 
politinei jėgai žmonėms tereikia sutransliuoti elementaroką seką: 

-          Teisingi, netgi, ES ir globaliai solidarūs mokesčiai, nukreipti prieš neregėtą kapitalo 
koncentraciją, pripildantys visu biudžetus 
-          Valstybės pareguliuojamas totalus užimtumas su normaliu atlygiu, pirmiausia kaime 
per ekologinę žemdirbystę (70 proc. maisto visiems turi sudaryti eko - daržovės, vaisiai, 
uogos, o ne herbiciduoti, pesticiduoti, fungiciduoti glifosatiniai produktai) 
 



11 
 

-          Sveikas, orus, saugus pasiturintis pilnatvėje gyvenimo būdas sukurtoje gerovėje... 
-          .... 

 Užtat ir peikiu V.Andriukaitį, kad nenori suprasti, ar neakcentuoja, kad kelias į jo „socialinę 
Lietuvą bei socialinę Europą“ eina pirmiausia per EKOLOGINĘ SAUGIAUSIO ir SVEIKIAUSIO 
maisto LIETUVĄ bei visą  tokią ES. Karštas V.Andriukaičio štabo narys A.Brazas anksčiau palaikė 
mane ne šiaip sau dėl paramos kaime bendruomenių kooperatyvams, bet, būtent, ekologinės, 
reikalaujančios daugiau darbo rankų paskirties, tačiau dabar lyg primiršo. Jis iš tribūnos 
suvažiavime per jam skirtas „NET“ tris minutes pabrėžė tik smetoninio valstybės pareigūno 
kaimo kooperatyvų kūrimui svarbą dabarčiai. 

Dar rudenį prašiau V.Andriukaičio labai konkrečiai – prispausti A.Verygą bei socdeminę 
„išperą“ jo viceministerį  A.Šešelgį su skyriaus vedėju, kad tie antri metai nemarinuotų jiems 
padovanoto  Vaikų maitinimo įstatymo, kurio esmė: 

3 straipsnis. Įstatymo taikymas 

2. Šis įstatymas taikomas pereinamam periodui, kurio metu bus pasiektas vaikų 
maitinimas viešose įstaigose tik ekologinių ūkių maistu, o taip pat šiam periodui pasibaigus su 
tikslo pasiekimu. 

  

tačiau komisaras pažadėjo, ir neišpildė, nes ir A.Sysas neišsprendęs užimtumo problemos 
mane bandė nustumti Seimo koridoriuje. O ne tik III vaikų alergizacijos banga šuoliuoja į naujas 
aukštumas. 

Mala mala ne tik mūsų politikieriai be perstojo tą socialinę atskirtį, pajamų nelygybę ne 
pirmas dešimtmetis – rezultato žmonėms jokio.  Laikas suprasti, kad vien lozunginių programų laikai 
baigėsi, kaip ir rinkėjų pasitikėjimas. Duok komisare ar bet kuris kitas lendantis į prezidentus bei 
EP  konkrečių pusšimčio reikalingiausių įstatymų Lietuvai bei ES rinkinį pirmiausia su visais 
tarifais, arba eik vaikams pasakų skaityti. Todėl mano pakete pats pirmas yra su Zigmu Vaišvila 
meistravotas „Politinių partijų ir Prezidento atsakomybės už savo programos vykdymą įstatymas“. 
G.Nausėda jau nuėjo kontrolės už pažadus kryptimi – ministeriai bus parenkami ir atsiskaitinės konkrečių 
rodiklių kalba, p Kęstuti Masiuli ir Jurgi Razma bei Robertai Šarknickai, kurie vakar kalbėdami iš Seimo 
tribūnų apie S.Skvernelio ataskaitą parodė, jog iki šiol nesuvokė, kad kontroliuoti būtina bent jau 
dirbančiųjų/išlaikytinių santykio bei valstybės skolos ir kainų šėlsmo, toliau ryjančio visus 
soc.didinimus,  dinamiką ir prognozes, o ne tuščiai filosofuoti apie žanro svarbą.                                                                   

            O debatai bent jau LRT, pirmiausia turėjo būti  tarp V.Andriukaičio „smegenų centro“ 
A.Brazo  septyneto bei A.Juozaičio ekonominio „guru“ prof.D.Serafino, kuris remiasi tuštoku Lietuvos 
socialinių tyrimų centro keturiasdešimties mokslinčių įdirbiu, nes pernelyg abstraktus –irgi lozunginis. 
Todėl, šį vakarą LRT debatuose socialiniais reikalais tepamatysime eilinį tuščiakalbišką „šou“, o antrame 
ture balsuosiu už mane ne tik išgirdusį G.Nausėdą, bet ne I.Šimonytę, kuriai po jos viešos pajuokos, 
skaudokai atkirtau dvylikos tūkstančių tiražu.  Pirmiausia, už Finansų ministerijos atliktą 
smulkios  prekybos sunaikinmą su kartelinių oligopolių įsigalėjimu. 

Už ką balsuosiu EP rinkimuose dar nežinau, nes absoliučiai visų partijų lankstinukai 
Vyriausios rinkimų komisijos svetainėje[1] tebėra ritualinės politikos „filkina gramata“.  Bene, visos 
politinės jėgos  į ten įsirašė Lietuvai gyvybiškai svarbų išmokų žemdirbiams sulyginimo siekį, nes trečioje 
pasaulyje pagal žemės ūkį  po JAV ir Prancūzijos, Olandijoje Gasanovo išreklamuotas per LRT 
„Emigrantus“ uždarbis juodadarbiu gėlininkystėje-daržovininkystėje yra tarp 1500-2500 eurų, o mūsiškiai 
smulkūs bei vidutiniokai tiek mokėti negali. Stambūs –nenori.  Todėl emigracinis siurblys siaubiantis 
mūsų kaimą veiks ir toliau –elektrovara irgi randasi dėl potencialų skirtumo. Betgi, priversti ES komisiją, 
EP parlamentą bei ES centrinį banką su didžiųjų lobizmu šiuo momentu, deja, tegali  tik LITEXIT „feikas“ – 
kategoriškai esu prieš ES dezintegraciją, tačiau tik tokį politinį „šachavimą“ teišgirstų ir susimąstytų 
aukštieji Briuselio ponai dabartiniu palankiu tam momentu. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6161651996664325591__ftn1
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Beje, Prezidentas nuolat dalyvauja ES vadovų tarybos posėdžiuose, o pretendentų 
programos, nekalbant apie debatų vedėjų galvas yra tuštokos. Gi R.Miliūtė su „lapinu“ Tapinu, matyt, 
stumdami sau pelningą pelningą iš demorkatijos fondų semiantį naudingą projektą rengia savus debatų į 
EP juokingokų  klausimėlių egzaminus – „šou“ įvairiuose miestuose., kuriuose reikia teisingai atsakyti, 
pavyzdžiui, kurios valstybės plotas didesnis – Ispanijos ar Vokietijos. 

Bet kas jiems paaiškins, kad žmogaus teisėse svarbiausia yra socialiniai-ekologiniai-
ekonominiai aspektai, o ne LGBT? Gal pats Seimo Kultūros (ir politinės) komiteto primininkas 
R.Karbauskis? bet kad jam kultūra, tai Naisių pagonybės ritualas su Uspaskich dvaro griuvėsiais bei 
paveikslų  paroda Seime. 

(šis straipsnis irgi parengtas pagal savanorystės  sutartį, kuria siekiama įtvirtinti socdemines 
krikščioniškas vertybes ne tik LSDP/LSDDP bei LCP) 

[1] https://www.vrk.lt/documents/10180/676652/EP+bendras+leidinys++A5+2019.pdf/36efb36d-7f88-479e-
855a-666c4060b322 
 
Priedų sritis 

 

                                                                                     

                                                „BATAI“ DEBATAMS  Kęstutis K.Urba 

 Ir Arvydas Juozaitis, pavadinęs LRT debatus su visa rinkimine kampanija  „kordebaletu“ ir 

Vytautas Radžvilas bandęs priešginiauti LRT studijoje, kurioje buvo atsakinėjama  E.Jakilaičiui į 

klausimus dėl Europos Parlamento rinkimų, ir Aušra Maldeikienė bei prof.Liudas Mažylis 

kvestionavę jiems užduodamų „klausimėlių“ Lietuvos ryto TV studijoje kokybę, vienaip ar kitaip 

demonstravo nesitenkinimą šia svarbia rinkiminės kampanijos dalimi  -debatais. 

 Iš ties, baigę žurnalistikos mokslus  laidų vedėjai, bandė „egzaminuoti“ , netgi, profesūrą ar 

mokslų daktarus, versdami juos atsakinėti ekspromtu į „gautus bilietų klausimus“, ir tokia 

situacija neišvengiamai virto pačios demokratijos parodijavimu, dėl chaotiškumo arba sisteminio 

mąstymo ir ES bei platesnio pasaulio adekvataus vaizdo neturėjimo visais paminėtais atvejais.  

Todėl anksčiau ar vėliau tokiai debatų – absurdo egzaminų  nekokybei turėtų ateiti galas, p 

Karbauski ir p Nekrošiau, kurie dėjote daug pastangų, kad nacionalinis transliuotojas LRT virtęs 

ir nebloga „lesyklėle“ apsukresniems už lygius, įgytų kitokį, gal net jums patiems palankesnį 

veidą, derėtų patiems pradėti kalbėtis ir su nepatenkintaisiais, ir su gausia mūsų ir europine  

demokratijų hagiografų ir taip vadinamų ekspertų kohorta. 

 Pabandykime atsakyti į klausimą, kaip gi turėtų atrodyti rimti LRT 

debatai.  Privačios studijos – LNK, lietrytis, TV3 ar kitos tvarkosi savaip 

pagal esamą sugedimo laipsnį, darydamos iš debatų, netgi, šou, tačiau LRT 

atmestinumas ir rutininis abuojumas debatavime yra absoliučiai neatleistini 

bei netoleruotini, juolab Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos įstatymas teigia: 

3 straipsnis. LRT veiklos principai 
1. LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, 

supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove, 
šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros 
vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6161651996664325591__ftnref1
https://www.vrk.lt/documents/10180/676652/EP+bendras+leidinys++A5+2019.pdf/36efb36d-7f88-479e-855a-666c4060b322
https://www.vrk.lt/documents/10180/676652/EP+bendras+leidinys++A5+2019.pdf/36efb36d-7f88-479e-855a-666c4060b322
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kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę 
kultūrą. Rengiamų programų turinys, forma ir kalba turi būti geros 
kokybės. Rengdamas ir skelbdamas programas, LRT turi vadovautis objektyvumo, 
demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, programose 
turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras 
turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės.  

Beje, įstatyme pabrėžiamas ir žinių autorizavimas, tačiau debatų klausimėlių autoriai 
(projektiniai etatiniai pasipinigautojai ar  prodiuserinės vidutinybės?) tebėra likę už širmos ne 
pirmi metai.  

 
Todėl p Karbauskiui ir p Nekrošiui po dar vienų pralaimėtų rinkimų reiktų rimtai 

susirūpinti – kelti įstatymo nesilaikymo ir nuolatinio pažeidinėjimo „bylą“, nes ne tik LVŽS 
programėlė obalsių lygyje yra visai tvirtai suręsta, o ne tik  Br.Ropė yra rimtas kovotojas už 
ekologinį ir kitokį gerbūvį. Kitaip tariant, vardan demokratijos kokybės, kurioje dabar politikai 
neretai statomi į apgailėtinų rolių statistus, Lietuvos ir ES pažangos vardan. Kitaip tariant, LRT 
debatų politinė kultūra, turėtų kitą porinkiminę savaitę tapti labai  rimtos diskusijos Seimo 
Kultūros komitete, tema, pasikviečiant, netgi, aukščiau išvardintus garbius asmenis bei p 
Garbačiauskaitę-BUDRIENĘ. 
 

Pradedant kalbą apie tikrus ir rimtus debatus, pirmiausia reikia turėti suvokimą, 

kokios gi pagrindinės problemos yra kilę Lietuvai, ES bei platesniam pasauliui, gerokai 

tvarkingesne ir  

preciziškesne tvarka, neretai problemą suvokiant, kaip esamų žmonių gerovės, ar teisingumo, ar 

saugumo, ar laisvių apibūdinimo parametrų reikšmių skirtumą nuo norimų ir siekiamų su 

tvarkos nebuvimo įvardijimu. 

 Sakykime, esamų rizikų reikšmių, kurias pateikia kiekvienais metais įžvalgiausia pasaulio 

profesūra  -ekspertai  plačiam pasauliui penkiose pagrindinėse žmonių veiklos sferose 

(ekonominėje, socialinėje, geopolitinėje, technogeninėje ir aplinkosauginėje)1 sumažinimo 10-20 

proc.  būtinume. 

Štai, kokį globalų dešimtuką iš viso pusšimčio, kaip labiausiai tikėtinų rizikų 

išsipildyme išrikiavo raportas – 2019: 

- Ekstremalūs oro įvykiai 

- Nesėkmės klimato kaitos sušvelninime ir prisitaikyme 

- Gamtinės natūralios nelaimės 
- Duomenų vagystės kibernetinių atakų metu 
- Žmogaus sukurtos gamtinės nelaimės 

- Masinės sukeltos žmonių migracijos 
- Bioįvairovės menkėjimas ir ekosistemų kolapsai 
- Vandens krizės 
- Aktyvų burbulai pagrindinėse ekonomikose 

O štai kaip yra rikiuojamos rizikos pagal galimo poveikio smūginį stiprumą: 

- Masinio naikinimo ginklai 
- Nesėkmės klimato kaitos sušvelninime ir prisitaikyme 
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- Ekstremalūs oro įvykiai 

- Vandens krizės 
- Gamtinės natūralios nelaimės 

- Bioįvairovės menkėjimas ir ekosistemų kolapsai 
- Kibernetinės atakos 
- Informacinės infrastruktūros sutrikimas 
- Žmogaus sukurtos gamtinės nelaimės 
- Infekcinių ligų išplitimai 

Būtų galima vardinti ar net aptarinėti dar keturias dešimtis, bet nesiplėsiu – kam 

rūpi, pasižiūrės ir sunerims patys. Tokia yra oficiali mokslo pozicija iš pasaulinio Davoso forumo. 

Ką gi mes regėjome visuose prezidentiniuose ir EP debatuose – ar šios problemos 

buvo pakankamai matomos ir reikiamai giliai, ne lozunginiame lygyje aptarinėjamos? Nė velnio, 

todėl ir vadinu jų vyksmą tuštybės  

muge ir demagogijos bei diletantizmo puota. Betgi, Prezidentas ir europarlamentarai dalyvaus 

daugybėje svarbiausių susitikimų ir atsakingiausių sprendimų priėmime, todėl ir būtina 

pretendentus egzaminuoti užsienio politikoje ne kaip papuolė dažniausiai „brexitų–ukrainų-rusai 

puola-mes už NATO-protekcionizmo ir biznio laisvių –Kinija prieš USA ir Europą“ pliurpalynėje, o 

daug dėmesio kreipti šimtų pasaulio akademinių sluoksnių atstovų su keletu mūsiškių mušamam 

pavojaus „varpui“, bet ne tenkintis fragmentiniaisvietiniais skambaliukais. 

Bėda, kad tokio kasmečio rizikų raporto neparengia gausybė Lietuvos „proto bokštų“ 

– visi ekspertiniai „maniokai“ su persenusia Mokslų Akademija ar vyriausybės įslaptinta  

Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupe, kuri, beje, kažkodėl  teikia informaciją tik 

valdžiai, o ne ir visuomenei, nors mūsų Konstitucijos preambulėje yra kalte įkalta 

atvirumo nuostata. Tokiam išgarsėjusiam NSGK pirmininkui p V.Bakui dar prieš daugiau 

nei du metus buvo paaiškinta tokio raporto būtinybė – kaip ten pvz. su mūsų 

dirbančiųjų/išlaikytinių santykiu ir valstybės skolos šovimo aukštyn santykyje su BVP 

rizikomis, tačiau nors ir buvo išgirsta – nieko nenuveikta. 

Kalbant apie vidaus politiką, tvarkos įvedimui ir valdymo efektyvumui  būtina 

valstybėje oficialiai įteisinti, kad ir pagrindinių jos problemų bei iššūkių sąvadą. 

Niekas nesiginčys, kad pagrindinės neatidėliotinai spręstinos Lietuvos ilgalaikės problemos ir 

aktualūs iššūkiai yra, maždaug, tokie: 

 1. Buvusi bei po Brexito vėl intensyvėsianti  Emigracija, kurianti ir ilgalaikes 

demografines problemas 

 2.  Kaimo nykra su dirvos prastėjimu, melioracijos ir kitų infrastruktūros sistemų 

nusidėvėjimu 

 3. Valstybės skolos dydis ir augimo tempai, rodantys nepakankamą ir ribotą 

ekonomikos efektyvumą su bloga dirbančiųjų/išlaikytinių santykio dinamika 

 4. Šešėlinės ekonomikos dalis BVP ir kartelinių oligopolių įsigalėjimas prekyboje, 

perdirbime ir kitur bei nevaldomas kainų šėlsmas 
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 5. Pastovi bedarbystė (virš 100 tūkst.) ir jos palydovas -  skurdas 

6. Teisėjų, prokurorų atsakomybės už akivaizdžiai neteisingus sprendimus 
bei tam skirtos parlamentinės kontrolės stoka, smurtas ir neadekvačiai 
aukštas bylų kiekis teisėsaugos sistemoje (20 tūkst. baudžiamųjų bylų ir 
apie 200 tūkst. administracinių bylų/metus) 

  

7. Masinis girtavimas ir kitos priklausomybės bei menkas sveikatingumas 

 8. Keliolikos tūkstančių Lietuvos NVO atskirtis, piliečių susvetimėjimas ir 

abejingumas valstybės reikalams, mokslo atskirtis nuo valstybės valdymo 

 9. Gan lėkštoka, negatyvi be reikiamos analitikos žiniasklaida 

 10.Atgyvenusi kultūros samprata ir jos politika, neskirianti dėmesio pvz. darbo 

jėgos rekreacijos – vaišinimosi, teisinei politinei bei žiniasklaidos kultūrai 

 11. Blogas Seimo, politinių koalicijų darbas ir teisės aktų priėmimas be reikiamos 

ekspertizės, chaotiška, nesuorientuota į ilgalaikes esmines valstybės ir visuomenės 

problemas bei aktualius iššūkius teisėkūra, valdymas ir atsiskaitinėjimas be įteisintos 

pagrindinių valstybės rodiklių hierarchijos. 

  12. Nacionalinio saugumo grėsmės, nežiūrint NATO „skydo“ 

 13. Neefektyvi švietimo sistema, rengianti socialinių, inžinerinių ir humanitarinių 

mokslų specialistus santykiu, neatitinkančiu valstybės poreikių 

 14. Silpna strategija „Lietuva 2030“, nes pvz. joje nefigūruoja pvz. žodis „kaimas“. 

Blogas strateginis planavimas, ministerijų nekuruoja mokslo įstaigos ir institucijos, 

mokslas atskirtas nuo valstybės valdymo problematikos 

 15. Neefektyvi ES ir Lietuvos užsienio ekonominė politika, neeliminuojanti 

dempingavimo apraiškų bei neieškanti tarpvalstybinio mokesčių sistemų harmonizavimo 

                Turint tokį atspirties tašką - orientyrą, visiems pretendentams jau būtų įmanoma 

surengti patį rimčiausią studijinį “ valstybinį egzaminą“, kuriam prisireiktų gal net žymiai daugiau 

LRT Kultūros (ir politinės) laiko bei neišvengiamos akademinės bendruomenės įtraukties, tačiau 

kam tai –sistemiškumas labai įdomu? Grybšt už  vieno, 

kepšt antram – karavanas eina, kad ir žmonės susirinkę 

prie „besmegenės“ „miliūčių-pumprickaičių“ su režisiere 

Kiršiniene  lygio, ir  LRT pamitinguoja. Kiek čia veikia tas 

kremliaus  „uchodiaostavatsa“ ir „ čiemchuže –tiemluče“ 

tegul sprendžia kam priklauso, p V.Bakai: ausys tebekyšo. 

O ir pati valdžia neskuba tvarkingai įvardinti kilusias 

problemas bei iššūkius, nes užsiėmusi to paties 

absurdiško biurokratijos generuojamo įstatymų srauto 

aptarnavimu arba, kitaip tariant „dirba“ jiems ir ... sau. 

Todėl ir Yra Keletas pastarųjų LRT ir lietryčio debatų štrichų; Ir vėl V.Blinkevičiūtė bandė 
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pašerti rinkėjus socialinės Europos „popsu“, nors yra mokslo aiškiai suformuluota GEROVĖS 

DAUGUMAI VALSTYBĖS ir jų SĄJUNGOS teorinė  ir dar gan praktiška konstrukcija su spetyneto 

modelių klasifikacine įvairove. Bet jei kažkuriam europinės partokratijos sraigteliui prireikė 

parodyti savo „išmintį“ ir svarbą – išrasti naują „socialinės Europos“ etiketę, nors tai ir visai 

nesąmoningos prasmė derinys,  tai taip ir buvo padaryta. Ir vėl, ne tik V. Blinkevičiūtė aiškino, 

kad jie atstovauja visus tris milijonus dar ir su viršum rinkėjų, o ne ją ar kitus rinkusios dalies 

rinkėjų interesą, atitikusį prieš penkis metus socdemų teiktą programą. Betgi, taip bolševikiniu 

sovietiniu pavyzdžiu, kur deputatas – liaudies atstovas rūpindavosi piliečio kiauru stogu ar 

daugiavaikės padėtimi,  išplaunant pačią demokratijos sąvoką yra sukuriamas milžiniškas 

komfortas politikieriams –  dingsta pats atsiskaitinėjimo pagal programą papunkčiui naratyvas. 

Pakanka paskleisti atstovavimo dūmą su visa demonstruojama rūpinimosi energija, ir šansas 

politinėje loterijoje yra garantuotas. Betgi, bent jau manęs, tai tikrai  

tie ponai neatstovauja, nes paprasčiausiai turiu realų mokslinį, o ne polittechnologų ir socialinės 

inžinerijos bei socialinės psichologijos specų ir politikos diletantų  peršamą požiūrį į Lietuvos, ES 

bei planetos perspektyvas.  

 Skaudžiausia, kad dėl krūvos neišmanėlių bei niekdirbių vidutinybių toliau yra 

atiminėjama bei praradinėjama ir Lietuvos, ir ES ateitis. Elementariai – nėra už ką balsuoti. Gaila, 

kad ES komisaras V.Andriukaitis  ir dėl politkorektiškumo, ir dėl noro išsilaikyti krėsle,  pats 

nekalba viešai apie ES -  ką jis mano ir kaip mato padėtį ES, kurią   prieš keletą metų išdėstė  man 

privačiai, pradedant tuo, kad  galybė ES išauginamų grūdų tebėra suvaroma į alkoholį trečiam 

pasaulyje į kurį pergalingai žygiuoja Kinija. Nesutariame mudu dėl to piktžolių nuodo glifosato 

pasekmių, nors teismai USA dėl sukeliamo vėžio pasekmių skamba vis garsiau ir dažniau su 

priteistas milijonais dolerių. Oksidacinis stresas ląstelėje yra įrodytas, todėl juodą darbą darantys 

laisvieji radikalai gerai pakapoja DNR, ir jei užtaiko į koduojančią  - vieno proc. genomo dalį ten 

kur reikia – pasekmės šioje mirties loterijoje būna matomos gerokai dažniau, nei  meningitų 

atveju. Bet nuo šio norime skiepyti visus vaikus, o to nuodo – neatsisakome, gal ir todėl, kad 

milijardinių pelnų  „Monsanto“ nuperka ir ekspertus, o pats V.Andriukaitis yra kardioloogas. Bet 

ir ši ne kartą spaudoje nuskambėjusi problematika nesikotoruoja visose studijose. 

Tad belieka viltis itin kaitrios saulės virš Strasbūro, kuri „paspirgins“ gerai 

politikierius ir protestų cunamio Briuselyje bei permanentinių realių reformų Gedimino 

prospekte ir nuo jo priklausančioje Konarskio gatvėje išsidėsčiusio LRT.  O politikų debatus, 

kuriuose jie patys nurodyti aktualiausias problemas, reikia rengti ne kas ketvertą ar penketą 

metų – rinkimams, o kasmečiui atsiskaitymui prieš rinkėjus. Bet tam yra reikalingas Lietuvos 

politikos semestras, geresnis nei esamas  europinis, kuriam pvz. p Pranckietis neranda laiko.  

Galima dėkoti P.Auštrevičiui, kad sukūrė ES  rytų partnerystės politikos ataskaitų rengimą, tačiau, 

pirma, reiktų pradėti nuo pačių „saudargų –uspaskichų-paksų...“ kasmečių atsiskaitymų  

rinkėjams savaitės. Kad ir gegužės pradžioje. 

O kodėl vienas Lietuvos demorkatijos tėvų – G.Kirkilas nesugebėjo sukviesti į vieną 

krūvą visų Lietuvos europarlamentarų bei juos nuvesti pakeliui į prezidentūrą – į URM bei 

Mokslų Akademiją, spręskite patys.  Restauratoriai ir elektrikai bei ekselencijos „politrukai“ -  

politekonomai valdžiose – ne pats geriausias pasirinkimas, nes tas valdymo objektas yra 

pašėlusio sudėtingumo. 
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SADM Informacija 
 

   

skirta aš 

 
 

Laba diena, 
  
Dėkojame už Jūsų laišką. Taip pat dalijamės informacija apie šiandien jau pasiektus rezultatus. 
  
Nuo 2018 m. pradžios visos senatvės pensijos indeksuojamos ir auga tiek, kiek vidutiniškai šalyje 
didėja atlyginimų fondas. Pensijų indeksavimo koeficientą lemia visų šalies dirbančiųjų uždirbto 
darbo užmokesčio pokyčio vidurkis per septynerius metus. 
  
Planuojama, kad 2019 m. dėl indeksavimo senatvės pensijos didės vidutiniškai dar 6,8 proc. Ir tai 
ne pabaiga, nes senatvės pensijos bus indeksuojamos kasmet. 
  
„Sodra“ 2018 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais pradėjo mokėti didesnes senatvės pensijas tiems 
senjorams, kurie turi sukaupę daugiau nei 30 metų stažo. 
  
Po perskaičiavimo pensijos padidės dar vidutiniškai 9 eurais. Apskaičiuota, kad šių metų 
pabaigoje vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, sieks 332 eurus. 
  
Nuo 2019 m. mažesnes nei 233 eurų išmokas gaunantys senatvės pensininkai, kurie yra įgiję 
minimalų ar ilgesnį stažą, vidutiniškai gaus po 20 eurų priemoką, tačiau kiekvienam asmeniui 
senatvės pensija didės individualiai. Tai palies apie 90 tūkst. senatvės pensininkų ir neįgaliųjų. Iš 
valstybės biudžeto šiam tikslui skirta 20 mln. eurų. 
  
Šalpos  pensija  pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims po pertvarkos augs nuo 117 iki 130 eurų. 
Tai palies apie 5 tūkst. šalpos pensijos gavėjų. Iš biudžeto šalpos pensijų didinimui ketinama 
skirti 0,9 mln. eurų. 
 Visa Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ekspertų komanda viliasi, kad kasdienis mūsų 
darbas prisidės prie Jūsų oraus ir kokybiško gyvenimo. 
  
Dėkojame, kad kreipiatės. 
  
Pagarbiai 
  
 Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 
A. Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius 
socmin.lrv.lt, www.lietuva100.lt 

 

                                                         

2019 M. GEGUŽĖS 8 D., TREČIADIENIS 

Kaip pasielgs S. Skvernelis, sužinojęs, kad energetikos ministras sulaužė 
priesaiką ??? 

https://socmin.lrv.lt/
http://www.lietuva100.lt/
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 Energetikos ministras, pamindamas Šilumos ūkio įstatyme nustatytus Daugiabučio namo šildymo ir 
karšto vandens sistemos privalomuosius  reikalavimus, sulaužė duotą ministro priesaiką ir tyli ..... 
 
 O kaip pasielgs Premjeras, kada bus apie tai informuotas ?????? 
 
 Ir kaip pasielgs Prezidentė, apie tai sužinojusi ???? 

 

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

                             BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA 

                                                                              Nepriklausoma  visuomeninė organizacija 
  

Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106, Vilnius, 
0                                                                                                                
  8-686-65887, 8-5-2764865,    antanas1940@gmail.com , 

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

Energetikos ministrui, asmeniškai                  2019 03 21  Nr. 5 

 

                   

                 DĖL   MINISTRO    PRIESAIKOS    SULAUŽYMO 

  

              Šilumos ūkio įstatymas nuo 2003 metų nustato: 

 
   Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai 
 

 1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 
 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji 
reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos 
suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas 
Vyriausybės nustatyta tvarka. 
 

mailto:antanas1940@gmail.com
https://4.bp.blogspot.com/-MAmjBJvtee4/XNJW6ZQOuFI/AAAAAAAAMRk/h1S2AZNPhuQU1NEuYnp9gjt_7no9DL03QCLcBGAs/s1600/Vai%C4%8Diunas+enmin+ministras.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-N28zj7yC9YY/XNJY42W8s-I/AAAAAAAAMR0/d2aNxS3l52gl9KMuZYWTOK0mTlJwt_-ngCLcBGAs/s1600/Grybauskaite+su+kryzium+Rambler+foto.jpeg
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  Toks reikalavimas ir buvo  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS 
PRIVALOMUOSIUOSE  REIKALAVIMUOSE,  energetikos ir aplinkos  ministrų patvirtintuose 2010 m. liepos 10 d.  įsakymu Nr. D1-
595/1-201. 

  Tačiau Jūsų  2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 patvirtintuose DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 
SISTEMOS PRIVALOMUOSIUOSE  REIKALAVIMUOSE  šio privalomo reikalavimo nebeliko. 
 
      Iš Jūsų sistemingo vengimo atsakyti į Jums asmeniškai skirtus mūsų laiškus, blaiviai mąstant, tenka padaryti išvadą, kad Jūs 
suvokiate, ką padarėte. 
 
  
   O Jūs paminėte ne bet kokius,  o privalomuosius  Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus ir vienkart LR Konstitucijos nuostatą: 
„Valstybė gina vartotojo interesus“. 

      Tokiu būdu,  visa tai sumoje  yra ne kas kitas, kaip Ministro priesaikos: 
 
  „Gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti Lietuvos žmonių gerovei“ 
 
 tyčinis sulaužymas 
 
  
     Ryšium su tuo, viešojo vartotojų intereso gynimo tikslu,  siūlome nedelsiant  atitinkamai sutvarkytiDAUGIABUČIO NAMO 
ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUS REIKALAVIMUS, kad jie atitiktų Šilumos ūkio 
įstatymo  privalomuosius reikalavimus. 

  

   Ir mus informuoti.    Prezidentas                   Antanas Miškinis 

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

                                                          
PRANEŠIMAS SPAUDAI 

ENERGETIKOS MINISTERIJA 

Seniems ir neefektyviems  šilumos gamybos įrenginiams pasikeisti 
namų ūkiuose - 4 mln. eurų 
  
Nuo gegužės 10 d. iki birželio 10 d. gyventojai galės teikti paraiškas gauti paramą pakeisti 
senus ir neefektyvius kietą kurą naudojančius šildymo katilus į naujus efektyvius šildymo 
įrenginius – biokuro katilus arba šilumos siurblius. 2019 m. numatyta kvietimo suma 
sudaro apie 4 mln. eurų – iš viso iki 2022 m. bus paskirstyta net 14 mln. eurų ES fondų 
lėšų. 
  
„Pasikeitę senus šilumos gamybos įrenginius į naujus, gyventojai galės efektyviau savo namuose 
gaminti šilumos energiją, mažinti išlaidas kurui, o aplinka bus teršiama mažiau. Tai yra vienas iš 
kertinių mūsų energetikos tikslų“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 
  
Pasinaudoti parama galės visi individualių vieno ar dviejų butų gyvenamųjų arba sodo namų 
savininkai. Svarbi sąlyga – pastatai turės būti užbaigti ir įregistruoti Registrų centro 
Nekilnojamojo turto registre prieš penkerius arba daugiau metų nuo kvietimo teikti registracijos 
formas dienos. 
  
Parama bus skiriama gyventojams, senuosius katilus keičiantiems į efektyvesnius, 
atsinaujinančius išteklius šilumai gaminti naudojančius įrenginius – 5 klasės biokuro katilus arba 
šilumos siurblius. 
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Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus 
įsigyto  
šiame dokumente). Pavyzdžiui, įsirengus 20 kW granulinį 5 klasės biokuro katilą galima gauti 
apie 1500 eurų, o 10 kW galios oras-vanduo šilumos siurblį (be integruoto boilerio) – apie 2668 
eurų kompensaciją. 
  
Gyventojai, norintys gauti paramą, nuo gegužės 10 d. iki birželio 10 d. turės užpildyti paprastą 
registracijos formą, kuri bus patalpinta Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 
agentūros (APVA) svetainėje ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA. 
  
Daugiau informacijos – prisegtuose dokumentuose. 
El.p. spauda@enmin.lt 
Tel. (8 5) 203 4427 
Mob. tel. +370 671 97293 
  
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

                                                          
 

 

2019 M. GEGUŽĖS 8 D., TREČIADIENIS 

Kaip pasielgs S. Skvernelis, sužinojęs, kad energetikos ministras sulaužė 
priesaiką ??? 

                                                      
 Energetikos ministras, pamindamas Šilumos ūkio įstatyme nustatytus Daugiabučio namo šildymo ir 
karšto vandens sistemos privalomuosius  reikalavimus, sulaužė duotą ministro priesaiką ir tyli ..... 
 
 O kaip pasielgs Premjeras, kada bus apie tai informuotas ?????? 
 
 Ir kaip pasielgs Prezidentė, apie tai sužinojusi ???? 

 

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

http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Katilu_keitimo_namu_ukiuose_fiksuotojo_ikainio_nustatymo_tyrimo_santrauka.pdf
https://www.apva.lt/
mailto:spauda@enmin.lt
https://4.bp.blogspot.com/-MAmjBJvtee4/XNJW6ZQOuFI/AAAAAAAAMRk/h1S2AZNPhuQU1NEuYnp9gjt_7no9DL03QCLcBGAs/s1600/Vai%C4%8Diunas+enmin+ministras.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-N28zj7yC9YY/XNJY42W8s-I/AAAAAAAAMR0/d2aNxS3l52gl9KMuZYWTOK0mTlJwt_-ngCLcBGAs/s1600/Grybauskaite+su+kryzium+Rambler+foto.jpeg
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                             BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA 

                                                                              Nepriklausoma  visuomeninė organizacija 
  

Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106, Vilnius, 
0                                                                                                                
  8-686-65887, 8-5-2764865,    antanas1940@gmail.com , 

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

Energetikos ministrui, asmeniškai                  2019 03 21  Nr. 5 

 

                   

                 DĖL   MINISTRO    PRIESAIKOS    SULAUŽYMO 

  

              Šilumos ūkio įstatymas nuo 2003 metų nustato: 

 
   Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai 
 

 1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus. 
 

2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji 
reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos 
suvartojimą pastate. Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas 
Vyriausybės nustatyta tvarka. 
 

  
  Toks reikalavimas ir buvo  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS 
PRIVALOMUOSIUOSE  REIKALAVIMUOSE,  energetikos ir aplinkos  ministrų patvirtintuose 2010 m. liepos 10 d.  įsakymu Nr. D1-
595/1-201. 

  Tačiau Jūsų  2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 patvirtintuose DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS 
SISTEMOS PRIVALOMUOSIUOSE  REIKALAVIMUOSE  šio privalomo reikalavimo nebeliko. 
 
      Iš Jūsų sistemingo vengimo atsakyti į Jums asmeniškai skirtus mūsų laiškus, blaiviai mąstant, tenka padaryti išvadą, kad Jūs 
suvokiate, ką padarėte. 
 
  
   O Jūs paminėte ne bet kokius,  o privalomuosius  Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus ir vienkart LR Konstitucijos nuostatą: 
„Valstybė gina vartotojo interesus“. 

      Tokiu būdu,  visa tai sumoje  yra ne kas kitas, kaip Ministro priesaikos: 
 
 
  „Gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti Lietuvos žmonių gerovei“ 
 
 tyčinis sulaužymas 
 
  
     Ryšium su tuo, viešojo vartotojų intereso gynimo tikslu,  siūlome nedelsiant  atitinkamai sutvarkytiDAUGIABUČIO NAMO 
ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUS REIKALAVIMUS, kad jie atitiktų Šilumos ūkio 
įstatymo  privalomuosius reikalavimus. 

  
   Ir mus informuoti. 
 
  

                            Prezidentas                   Antanas Miškinis 

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

mailto:antanas1940@gmail.com
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SVEIKATA 
 

RECEPTAS, KURIS IŠGYDO SLOGĄ PER NAKTĮ 

Jūsų užgulta nosis ir sunku kvėpuoti? Sunku miegoti, naktis virto košmaru? Laimei, yra receptas, 

kuris 

išgydo slogą per naktį. Tai tikrai padeda, nes gydo ne ligos simptomus, bet priežastį - sinusitą. 

Jums reikės: 

• 1 citrinos; 

• 1 vidutinio dydžio svogūno; 

• 2 šaukštų medaus; 

• 2 puodelių vandens. 

1. Užvirinkite vandenį ir supjaustykite svogūną mažais gabaliukais, įmeskite į verdantį vandenį ir 

pavirkite15 minučių. 

2. Išjunkite ir leiskite nusistovėti 5 min. 

3. Į atvėsusį nuovirą įdėkite 2 šaukštus medaus ir maišykite kol visiškai ištirps. 

4. Prieš geriant, įspauskite vienos citrinos sulčių. 

Gerti 2-3 kartus per dieną po vieną šaukštą. 

Receptas , kuris išgydo slogą per naktį 

Ši arbata gali būti laikoma ne daugiau kaip 2 dienas. Bet to pakaks: nosies užgulimas garantuotai 

praeis 

per kelias valandas, maksimumas - per dieną. 

                                                          
GYVENIMO FILOSOFIJA     JONAS MAŽINTAS 

„Nežinau, ką reikia konkrečiai daryti, kad taptume tikrais lietuviais ir sugražintume į gyvenimą 

anksčiau buvusias, o dabar beveik neegzistuojančias vertybes – tikėjimo gėrio ir šviesos idealais, 

jei norite, tikėjimą į tobulą Dievą, spinduliuojantį meilės ir visokeriopo visuotinio gėrio Amžinąja 

Šviesa, žadinančią sažinę, dorovę, kurių pagrindu išugdoma tikroji kompetencija, reikalingą 

visuotinio gėrio valstybės kurimui.“ (citata iš knygos „Žmogus ir dangus“) 

 Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio                                                                                                                                                              

Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,                                                                                                                                                         

Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę                                                                                                                             

Pakilti rytmečiui gyventi ir žydėt. 

                                         

                 
SVEIKINAME  LPS  NARIUS, GIMUSIUS  BIRŽELĮ                        Į 

1. Janina Gailienė                     
                 2. Stefanija Dambrauskienė                         
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REDAKTORĖS  ŽODIS 

Pasveikinom mūsų išrinktą Lietuvos prezidentą. Prasidės nauja epocha Lietuvoje. Duok 

Dieve, kad senoji Lietuvos mafija neįtrauktų į savo nuodingą aplinką. Žmogus Jis 

subrendęs, pastovus ir tvirtas, jeigu jam nėra svarbu pinigai – tai atsilaikys...Pagal jo 

kalbas – jis visapusiškai padorus ŽMOGUS. Palaukime, kol apsipras prezidentūroje, 

tikriausiai pirmi veiksmai parodys jo tikrąjį veidą. Suprantame, kad tai 

labai sunkus ir atsakingas darbas, bet jis tai žinojo prieš eidamas, juk žinojo 

kur eina. Stiprybės, ištvermės ir kantrybės – tikras žemaitis visą tai turi! 

Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja A.M.Gedvilienė. Labai 

atsiprašau už klaidas, esu savamokslis redaktorius! Gal atsilieptų galintys padėti? 

Pinigų neturime! Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš 

visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie 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! 

                                                          
MŪSŲ DRAUGAI 

                                                   
bernardinai.lt                  

                           

 

                                             

                         

http://www.apicentras.lt/
http://www.akl.lt/
http://www.sbasociacija.lt/
http://www.organic.lt/
http://ecotopten.lt/
http://top-10.lt/
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                                   “LRT”,     „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,       „KLAIPĖDA“ 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


