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         LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

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

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

 
                                                Nr.7A (141)                                                                
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 

 
SIAUBINGA TREMTIES ISTORIJA IR TIKRI TŲ LAIKŲ VAIZDAI NIEKADA 
NEIŠSITRINS IŠ ATMINTIES! NEBUVO LIETUVOJE ŠEIMOS, KURIĄ VIENAIP AR 
KITAIP PALIETĖ ŠI KRAUPI GYVENIMO SITUACIJA… 
ŠIRDIE – NEPALIAUJAMAI KENTI DĖL SAVO BROLIŲ SESERŲ,  
NELEISK, NESUSITAIKYK, KAD TAI VYKSTA DABAR, ŠIANDIEN - TIK DABAR 
SAVA TĖVYNĖ VERČIA IŠVAŽIUOTI…LIETUVI – NETYLĖK, NEKENTĖK –  
LAIKAS VEIKTI – PASYVIAM PROTESTUI RUOŠKIS!                                                                                           

 
2019 – JUOZO TUMO VAIŽGANTO METAI!                                                           
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LIEPOS 6 d. 21 val. Su TAUTIŠKA GIESME APLINK PASAULĮ! 
 

                                                     

 https://groups.google.com/d/msgid/lietuvos-etikos-universitetas/CAO%2B0tCh7ogh%3D-
egjv%2BXKkv1pOCc6g5H9futmEihF5FMhvaYN-g%40mail.gmail.com. 
 
ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE:  
 

1. EUROPOS PARLAMENTO NARIO PRIESAIKA! 
2. PRANAS VALICKAS - PROGRAMA 
3. MŪSŲ PROBLEMOS CHRONOLOGINE TVARKA: 

 NVO Konferencija 
 Konferencijos komentaras 
 Raštas Piliečių teisų tarnybai 
 Gautas atsakymas 
 APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS 

4.  Atgaivinta ISTORIJA (Kodėl iki šiol slepiama?) –                                              
NEPAMIRŠTAMOS ASMENYBĖS:                                                                                            
SIMANAS DAUKANTAS – JŪRININKŲ LIGONINĖS ĮKŪRĖJAS! 

5. LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA. 
6. Sveikata 
7. Gyvenimo filosofija: Moters paskirtis 
8. Redaktorės žodis 
9. Mūsų draugai 

 

                                                   

 
PRANEŠIMAS SPAUDAI 
2019-06-10 
 

 2019 m. birželio 7 d. LR Seime Lietuvoje išrinktiems 
Europos Parlamento nariams LR Vyriausioji rinkimų komisija 
teikė šio parlamento nario pažymėjimus. Ceremonija dėl 
nepaskelbtų priežasčių įvyko ne ryte, tačiau antroje dienos 
pusėje. Vienintelis Petras Auštrevičius (Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdis) LR Seime pasirašė Lietuvos Visuomenės 
Tarybos pasiūlytą Europos Parlamento nario priesaiką“: 

  „Aš, Petras Auštrevičius, būdamas Lietuvos 
Respublikos piliečiu prisiekiu visada būti ištikimu Lietuvos 
Respublikai ir jos Konstitucĳai, prisiekiu sąžiningai dirbti, 
garbingai eiti parlamentaro pareigas Europos Parlamente, 

visapusiškai ginti, atstovauti Lietuvos Respublikos interesams, dirbti bendradarbiaujant su visais 

https://groups.google.com/d/msgid/lietuvos-etikos-universitetas/CAO%2B0tCh7ogh%3D-egjv%2BXKkv1pOCc6g5H9futmEihF5FMhvaYN-g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/lietuvos-etikos-universitetas/CAO%2B0tCh7ogh%3D-egjv%2BXKkv1pOCc6g5H9futmEihF5FMhvaYN-g%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
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Lietuvos pasiuntiniais Europos Parlamente, tarnauti demokratijai ir jos plėtrai. Tepadeda man 
Dievas!“ 

 Aušra Maldeikienė (visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys"), Stasys 

Jakeliūnas ir  Bronius Ropė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Liudas Mažylis (Tėvynės 

sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) ir Viktor Uspaskich (Darbo partija) atsisakė tai padaryti.  

 Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas (Lietuvos socialdemokratų partija), Rasa Juknevičienė ir 

Andrius Kubilius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Valdemar Tomaševski 

(„Valdemaro Tomaševskio blokas" – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija) į 

pažymėjimų įteikimo iškilmingą ceremoniją neatvyko.  

 Lietuvos Visuomenės Taryba šios ceremonijos išvakarėse Lietuvoje išrinktiems Europos 

Parlamento nariams išsiuntė elektroninius laiškus, kuriais pasiūlė ceremonijos metu pasirašyti šią 

priesaiką. LR VRK pirmininkė Laura Matijošaitytė po trijų mėnesių nuo šio pasiūlymo gavimo 

ceremonijos išvakarėse paaiškino, kad LT VRK nepritaria šiai inicityvai, tačiau netrukdė tai 

pasiūlyti išrinktiesiems.  

 Lietuvos Visuomenės Taryba prieš tris mėnesius kreipėsi į LR Vyriausiąją rinkimų komisiją, 

siūlydama būsimiems Europos Parlamento nariams prisiminti 1989 m. TSRS liaudies deputatų 

gerąją patirtį veikti drauge kaip vienai komandai, išrinktai Lietuvos žmonių, pasirašyti priesaiką 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir susitarti veikti drauge, nepaisant Kremliaus ketinimų 

primesti savo veiklos taisykles. Tai buvo pasiūlyta, atsižvelgus į Europos Parlamento ankstesnių 

kadencijų narių, rinktų Lietuvoje, veiklą, jų susiskaldymą ir darbą ne bendrai, o atskirose taip 

vadinamų europinių partijų frakcijose. Juozas Olekas 1989 m., kaip Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdžio deputatas, buvo Lietuvoje išrinktas ir TSRS liaudies deputatu. 

 Atgimimo laikotarpiu dirbti ir siekti benrų tikslų drauge, bet ne tik žadėti, Lietuvoje išrinktiems 

deputatams buvo savaime aiškus dalykas.  

 Lietuvos Visuomenės Taryba tikisi, kad ši iniciatyva nebuvo priežastimi Vilijai Blinkevičiūtei ir Juozui 

Olekui, Rasai Juknevičienei ir Andriui Kubiliui, Valdemar Tomaševski neatvyko į iškilmingą Europos 

Parlamento narių pažymėjimų įteikimo ceremoniją, todėl laukia jų nuomonės dėl Lietuvos Visuomenės 

Tarybos pasiūlytos pasirašyti priesaikos.                                                                                                                                    

 

                                                       

NAUJIENA – ATSKLEISTA TIKRA  ISTORIJA 
 
1.Raštas Nr.1 

LIETUVOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRUI 

Pil. Aldonos Marijos Gedvilienės,                                                                                                                                           

gyv. 92250 Klaipėda, Smilties Pylimo 3-4                                                                                              

KLAIPĖDA, 2019-04-19 

Gerb, Ministre, kreipiuosi į Jus su prašymu: esu Simono Daukanto šeimos narė ir norėčiau gauti 

informaciją apie jį. Žinau, kad jis įkūrė Žvejų ir Jūrų transporto ligoninę, kuri yra dabartinės Jūrininkų 

ligoninės tęsinys, todėl labai prašau parašykite, t.y. padėkite išsiaiškinti:  
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1. Kuriais metais buvo įkurta Žvejų ir Jūrų transporto ligoninė?  

2. Iki kurių metų Simanas Daukantas jai vadovavo? 

3. Ar turėjo kokių nors paskatinimų ar apdovanojimų? 

      Šitos žinios reikalingos ruošiantis jo atminimui pagerbti, todėl giminės pavedė man surinkti šitą 

informaciją. Būsime dėkingi už suteiktą informaciją, pagarbiai AMG 

           

            2.   Raštas Nr.2 – atsakymas 
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KOMENTARAS 

 

                  Pasirodo, kad Jūrininkų ligoninės įkūrėjas buvo SIMANAS DAUKANTAS, 

kokiu tikslu tai buvo SLEPIAMA? Dr.Jonas Salyga tai slėpė ilgus metus ir, 

švęsdamas Jūrininkų ligoninės jubiliejus nei žodeliu neužsiminė apie Jūrininkų 

ligoninės įkūrėja, o dabar Jūrininkų ligoninė dingsta iš istorijos, buvo spaudoje 

straipsnis apie tai...(žiūr. Žemiau – atsiliepimas į straipsnį...) 

 

NUOMONĖ – ATSLIEPIMAS Į STRAIPSNĮ 

                                           „Klaipėdos Jūrininkų ligoninė – jau istorija“ 

 

                  Jūrininkų ligoninė, kiek pamenu, atsirado iš Žvejų ligoninės, kurioje savo darbinę karjerą 

pradėjau 1956 metais, tuo metu Žvejų ligoninės veikla buvo tik tik įsibėgėjusi.... Jos įkūrėjas buvo 

nepaprastai energingas, dalykiškas ir nepaprastos erudicijos chirurgas gyd. Simanas Daukantas ir kartu su 

juo dirbę nuostabūs žmonės – ligoninės kolektyvas, tame tarpe gydytojai: J.Lukošiūtė, A.Stacinskas ir L. 

Stacinskienė, V.Chocenavičius,  K.Stonkus (deja visi jau iškeliavę anapilin), L.Stonkienė ir ilgametė 

vyr.sesuo D.Leketienė, virėja Adelė Jomantienė ir daugelis kitų nuostabių žmonių. 

              Tačiau, kiek kartų skaičiau, kai buvo rašoma apie Jūrininkų ligoninę – visiškai ignoruojami nemažą 

dalį savo gyvenimo paaukoję žmonės, kurie ir buvo Jūrininkų ligoninės įkūrimo pradininkai...Dar ir dabar 

yra liudininkų, kurie tai prisimena... 

               Labai piktinuosi dėl tokios neteisybės ir negaliu tylėti... 

               Akivaizdu, kad iškraipoma tiesa, kokie 16 metų, leiskite paklausti, kai aš pradėjau dirbti nuo tų 

metų      jau 54 metai, o ligoninė tada jau buvo įsikūrusi ne vieneri metai... 

               Prašau, rašydami apie Jūrininkų ligoninę, niekada nepamirškite tikrų istorinų faktų ir tikrų jos 

įkūrėjų... 

               Taip, mes visi kažkada išeisime ten, kur yra dabar tie, kurie atidavė daug sveikatos tam, kad būtų 

įkurta Žvejų – Jūrininkų ligoninė ir tiems, kurie tai pamiršo taip pat bus nemalonu, kai jie iškeliaus anapilin 

ir bus pamiršti taip, kaip jie pamiršta savo kolegas – štai taip gyvenime atsitinka: iš istorijos dingo be 

pėdsako Žvejų ligoninė, o dabar dingsta ir Jūrininkų ligoninė, tokia gyvenimo tiesa, kad gyvenime viskas 

kinta, tačiau prisiminti tikrus buvusius įvykius taip pat reikia...  

             Jeigu aš neteisi ir jeigu užsimegstų diskusija šiuo klausimu, tai būtų visai įdomu sužinoti  visą tiesą 

apie čia išdėstytus įvykius...AMG                                                                                                                                              

PASTABA ačiu Sveikatos apsaugos ministerijai, padėjusiai atskleisti tikrą istorinę tiesą!   
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PRANAS VALICKAS          

                                            PROGRAMA 

https://www.youtube.com/watch?v=S285DEixlhQ    klausykite gyvai! 

I. ĮVADAS 

 Programoje visada tiesiai šviesiai išvardijami darbai, kuriuos                                   

darys ją pateikęs asmuo  ar organizacija. Kad būtų aiškiau pateikiu 

pavyzdţius:                                                                                                                                  

JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo programoje rašė: 

1) Išstosiu iš „Transatlantinės laisvos prekybos ir investicijų sutarties―                                                             

2. Išstosiu iš „Ramiojo vandenyno laisvos prekybos ir investicijų sutarties―                                                              

3. Nutrauksiu sutartį su Iranu „Dėl Irano branduolinės programos―                                                              

4. Nutrauksiu „Obamakare programą― (privalomą sveikatos draudimą)                                                           

5. Sugraţinsiu gamybą į JAV (didţiosios kompanijos beveik visą gamybą buvo iš JAV                            

iškėlusios į Pietryčių Aziją, Kiniją ir Lotynų Ameriką)                                                                                                                 

6) Nutrauksiu nelegalią imigraciją į JAV ir taip toliau. 

Tapęs prezidentu Donaldas Trumpas kaip sakė skelbdamas programą, taip  ir  daro.                      

Pavyzdţiui, penktą punktą Trumpas vykdo įvesdamas importo muitus. Muitai tokio dydţio,                        

kad neţiūrint labai pigios darbo jėgos uţsienyje, JAV kompanijoms yra naudingiau gaminti          

Amerikoje, nors joje darbininkams privalo mokėti  5-10 kartų daugiau. Ir ekonominė padėtis 

Amerikoje sparčiai gerėja.  

Kitas pavyzdys Lenino programa: 

1) Nutrauksiu karą ir sudarysiu taiką 

2) Ţemę valstiečiams 

3) Visi fabrikai  ir bankai nacionalizuojami 

Ir taip toliau. Kaip tarė taip padarė. 

Nemoralizuoju ar Lenino programa gera, ar bloga. Bet akivaizdu, kad ji nieko                    

nesiskiria nuo Trumpo programos.                                                                                                                         

Taip daromos ir visos kitos programos — jose išvardijami konkretūs veiksmai ir ką jie                       

duos liaudţiai.  

*** 

https://www.youtube.com/watch?v=S285DEixlhQ
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Visų uţdavinių sprendimo algoritmas yra vienas ir tas pats. Jis susideda iš trijų dalių: 

1) Teisingas esamos padėties ţinojimas arba kitaip sakant pradinės sąlygos                                                               

2. Tikslo apibrėţimas, t.y. ką norime pasiekti                                                                                                              

3. Gerai ţinant 1-ą ir 2-ą randamas sprendimo būdas kaip iš 1-o pereiti į 2-ą. 

           

          Tik teisingai išsiaiškinus ir įvertinus esamą padėtį galima tikėtis kad tikslas bus                  

pasiektas. Taip yra visuose darbuose ir visose srityse, tik visur veikimo objektas yra    kitas,  

bet uţduoties sprendimo algoritmas visada tas pats. Pavyzdţiui, medicinoje esama padėtis 

arba pradinės sąlygos yra ligos diagnozė; jei ji teisinga, tai yra vilties, kad ligonis bus 

išgydytas, o jei ne, tai gali baigtis liūdnai arba teks staigiai diagnozę tikslinti o gal būt ir 

nustatyti visiškai kitokią.  

        Apie esamą padėtį galima kalbėti labai smulkmeniškai išvardinant visas blogybes, bet                            

ją galima apibūdinti ir stambiais bruoţais — panašiai kaip į daiktus ţiūrint ne pro  

mikroskopą, o iš toliau. Ţiūrint stambesniu masteliu geriau matyti blogio prieţastys.  

Parodysiu vaizdelį stambias bruoţais: 

Nuo pat nepriklausomybės pradţios (1990-jų) viskas daroma tam, kad Lietuvoje būtų 

pačios palankiausios sąlygos didţiosioms tarptautinėms korporacijoms arba kitaip sakant 

globaliam kapitalui. Seimo ir Vyriausybės pagrindinis rūpestis įsitvirtinti pasaulyje tarp pačių 

konkurencingiausių valstybių, t.y. laimėti konkurenciją dėl tarptautinių korporacijų kapitalo 

pritraukimo. Mūsų valdţios atstovai nuolatos gyrėsi: „Pas mus pigi ir labai kvalifikuota darbo 

jėga―. Pasaulio bankas 2017 metais Lietuvai pagal šį rodiklį skyrė 16 vietą tarp 190-ies šalių. 

Ko reikia kapitalui? Kuo didţiausio pelno! Ir ničnieko daugiau!!! Todėl jam reikia: 

1) kad atlyginimai būtų kuo maţesni, 

2) nemokėti jokių mokesčių valstybei, 

3) laisvai be kliūčių išveţti pelną,                                                                                                             

4) netrukdomai naudotis šalies turtais (iškasenos, vandenys, ţemė, miškai...) 

 

Lietuvos valdţia visus uţsienio kapitalo norus patenkino, tapo viena konkurencingiausių 

(ţiūrint iš kapitalo pozicijų) ir ką mes turime? Ar Lietuvon suguţėjo didţiosios korporacijos 

ir padarė pas mus Liuksemburgą ar Šveicariją? 

Fabrikų nepristatė. Tik privatizavo pelningiausius ir dabar išveţa visą pelną, 

darbininkams moka mizerį o šiukšles palieka mums. Štai toks monkės biznis. 

Dar blogiau. Įvyko lietuviško kapitalo ofšorizacija, t.y. nors kiek didesnis lietuviškas 

kapitalas registruojasi uţsienyje ir vaidina jau uţsienio kapitalą investuojantį į Lietuvą ir  
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valstybei nemoka jokių mokesčių. 

Mūsų valdţia nori nurungti Kiniją, Pietryčių Aziją, Afriką ir Lotynų Ameriką. Tačiau iš 

tų šalių ţmonės neturi kur pabėgti, nes jų nepriima JAV, ES, Japonija..., kur atlyginimai 

dideli,  o mūsų politikai didţiuojasi įstoję į ES ir savo gyventojams gavę teisę be jokių darbo 

vizų vaţiuoti uţdarbiauti į Vakarų Europą kur atlyginimai 5 ir daugiau kartų didesni negu pas 

mus (laisvas darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje). 

          Kadangi Lietuvoje darbo jėga yra dirbtinai nuvertinta ir palaikoma ţemame lygyje 

(maţi atlyginimai, kurių reikalauja globalus kapitalas), bet mūsų valdţios pastangomis ji gali 

laisvai išvykti ten, kur ji vertinama 5 ir daugiau kartų brangiau, tai ji paprasčiausiai pabėga.  

Ţodţiu, mūsų valdţios pastangomis Lietuvoje darbininkams įvesta bado dieta ir taip  

pat valdţios pastangomis atverti vartai, kad norintys gyventi galėtų pabėgti, o nenorintiems 

išsibėgioti suteikta galimybė prasigerti ir pasikarti. Todėl dauguma pabėgo, o kas dėl kokių 

nors prieţasčių pabėgti negali ar nenori juodai geria ir kariasi – pagal visus tris rodiklius 

(emigracija, girtavimas ir saviţudybės) Lietuva tvirtai pirmauja visame pasaulyje.  

Kadangi kapitalas nuo mokesčių praktiškai atleistas, tai visa mokesčių našta uţkrauta 

ant maţai uţdirbančių ţmonių. Mokesčiai reikalingi valstybės aparatui išlaikyti. Mokesčius 

moka piliečiai (ne visi, o tik dirbantys uţ atlyginimą), o valdţia tarnauja vien tik uţsienio 

kapitalui, bet ne piliečiams – ji piliečiams tik įvedė daug visokių apribojimų, draudimų ir 

vykdo prieš juos represijas.  

          Trumpai tariant padėtis tokia: 

a — pataikaudama uţsienio kapitalui valdţia įvykdė visus jo reikalavimus (1-4 punktai) ir vis 

dėl to uţsienio kapitalas fabrikų nepristatė, 

b — naudodamasis uţsienio kapitalui suteiktomis privilegijomis lietuviškas kapitalas 

ofšorizavosi ir nustojo mokėti mokesčius, 

c — dėl (a) ir (b) punktų valdţia yra priversta dideliais mokesčiais apmokestinti darbą; tuo 

dar labiau nuskurdindama Lietuvos gyventojus,  

d — Lietuvos vald 

ţia įstojo į ES (referendumas suklastotas, nes valdţia uţ dalyvavimą davė alaus ir skalbimo 

miltelių, t.y. papirkinėjo balsuotojus, todėl ir sakau, kad įstojo valdţia, bet ne piliečiai)  

ir gavo „laisvą darbo jėgos judėjimą―, 

e — (a) (b) (c) ir (d) punktai sudarė idealias sąlygas ţmonėms iš Lietuvos išvaryti — kas ir 

vyksta. Taip pat visi šie punktai sudaro puikias sąlygas visoms blogybėms ir 

nusikaltimams vykstantiems mūsų šalyje.  

                 



9 
 

         Euro įvedimas reiškia, kad Lietuvos valdţia visą finansų, kredito ir monetarinę politiką 

atidavė ES Centriniam Bankui. Bet kurioje valstybėje finansai, kreditų ir monetarinė politika 

yra pagrindinis valstybės ir verslo valdymo įrankis. Praradusi valdymo įrankį bet kuri valdţia 

turėtų verkti ir rautis plaukus, o mūsų valdţia tuo didţiuojasi — iš to matyti, kad ji nėra jokia 

valdţia, o viso labo tik kapitalo tarnaitė, beje ji tokia tapo savo noru. 

               Matome, kad sąjūdiečių valdţios projektas pritraukti kuo daugiau uţsienio kapitalo, 

visą ūkio kūrimą perleisti kapitalui, o patiems nuo ūkio kūrimo nusišalinti visiškai ţlugo — 

kapitalo praktiškai nepritraukė, „kvalifikuotą darbo jėgą― išvijo į uţsienį, o likusius Lietuvoje 

nuskurdino ir nugirdė. Todėl toliau tęsti to projekto vykdymą yra visiška kvailystė. Juo 

labiau, kad JAV prezidentas pradėjo kapitalo parvarymą atgal į Ameriką. Vadinasi praktiškai 

nėra vilties, kad pas mus kas nors investuos, nes Amerikos pavyzdţiu privalės sekti ir kitos 

valstybės, ţinoma jei nenorės bankrutuoti. Kai visi viens nuo kito tversis muitais, projektas 

savo duris atlapoti visiems norintiems atrodo ypač kvailai. 

                Pasaulio banko įvertinimas, kad Lietuva yra 16 vietoje pagal patrauklumą kapitalui 

reiškia, kad esame viena iš labiausiai nuskurdintų šalių!!! Tokį rezultatą per beveik 30 metų 

pasiekė sąjūdiečių vyriausybės — jos pačios nusišalino nuo ūkio kūrimo ir vietoj savęs į šį 

darbą bandė įkinkyti transnacionalines korporacijas — tokia jų visų strategija arba kitaip 

sakant teorija. Visų teorijų veikimą geriausiai patikrina praktika. Tokios strategijos/teorijos 

vykdymas praktikoje parodė, kad lietuviai tapo patys nelaimingiausi ţmonės, masiškai bėga į 

uţsienį, masiškai girtauja (neviltį bando paskandinti alkoholyje) ir masiškai ţudosi.  

Prisiminkime Sąjūdţio programą tą, kurią jis skelbė dar prieš paimdamas valdţią, t.y. iki 

1990-jų kovo 11-sios. Ta programa apie ūkio savarankiškumą. Sąjūdiečiai paėmę valdţią  

„pamiršo― savo programą ir neįvykdė nė vieno punkto. O iš tikrųjų sąjūdiečiai (čia tik apie 

tuos kurie pateko į valdţią) įvykdė išdavystę, nevykdė skelbtos programos, bet pradėjo 

vykdyti tą, apie kurią parašiau aukščiau ir kuri davė tokius apverktinus vaisius. 

           Vadinasi: visų blogybių ir nelaimių šaltinis yra visų mūsų vyriausybių vykdyta ir 

vykdoma programos. Nuotrauka iš interneto. 

            Programą būtina keisti iš principo. 

II.   PROGRAMA  TURI  BŪTI  TOKIA: 

                            1.Deofšorizacija. Visi ūkio subjektai gaunantys pajamas Lietuvoje visus 

mokesčius privalo  

2.susimokėti mūsų šalyje. Taip išplečiama mokesčių bazė. 
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2. Didinti kapitalo apmokestinimą ir mažinti darbo apmokestinimą. 

3. Panaikinti PVM. PVM yra paslėptas darbo apmokestinimas, nes jį moka visi vartotojai, 

kurių absoliučią daugumą sudaro asmenys dirbantys uţ atlyginimą. Turtuolių yra labai  

    nedaug ir jiems jis neaktualus. Juo labiau, kad verslininkams PVM graţinamas — jie PVM 

nemoka, nes galiausiai šis mokestis atitenka galutiniam pirkėjui, o visi verslininkai 

sumokėtą PVM atgauna. Apmokestinti kapitalą tokia suma, kokią valstybė praranda 

panaikindama PVM. 

4. Minimalų atlyginimą padidinti iki 1000 eurų per mėnesį. Galima įvesti minimalų 

valandinį darbo uţmokestį, bet tokį, kad dirbantis visą darbo dieną per mėnesį gautų 1000 

eurų. 

5. Atleisti darbdavį nuo mokesčių mokėjimo už samdomą darbininką, t.y. darbdavys 

privalo darbininkui atlyginimo mokėti tokią sumą kokia įrašytą darbo sutartyje, o nuo tos 

sumos valstybei nemokėti nieko. Tik tuomet darbo sutartis bus tikras dokumentas ir išnyks 

vadinamieji vokeliai, nes jie praras bet kokią prasmę.  

6. Darbininkai ir tarnautojai gavę atlyginimą tiek kiek įrašyta darbo sutartyje patys 

turi susimokėti mokesčius. Tai pats geriausias būdas sudrausminti vyriausybę, kad ji 

nedrįstų didinti darbo apmokestinimo. 

7. Visos žmonių pajamos kokios jos bebūtų (atlyginimas, honoraras, dividendai, 

     tantjemos ar dar kas nors) apmokestinamos vienodo dydžio mokesčiu, nes pajamų 

suskaldymas ir atskirų jų rūšių pavadinimas kitais vardais bei skirtingų mokesčių 

kiekvienai daliai įvedimas yra paprasčiausias sukčiavimas, apgaulė ir neteisingumas.  

8. Atlikusi pirmus septynis punktus valdžia gauna moralinę teisę kalbėti apie didesnių 

pajamų apmokestinimą didesniais tarifais (progresiniai mokesčiai). 

9. Apmokestinti pelno išveţimą. 

10. Įsteigti valstybinį komercinį banką (VKB). Visos įstaigos, kuriose yra nors vienas 

euras valstybės pinigų, visas sąskaitas privalo turėti tik valstybiniame komerciniame 

banke. 

11. Lietuvos bankas turi matyti pinigų judėjimą visose privačių bankų sąskaitose. Tik tuomet 

vyriausybė gali ţinoti ar visi ūkio subjektai teisingai deklaruoja pajamas (pelnus, išlaidas,  

investicijas ir t.t.). Jei vyriausybė to neţinos, tai ūkio subjektai turės puikias sąlygas vengti 

mokėti mokesčius, o įvairių rūšių nusikaltėliai plauti pinigus. 

Lietuvos Bankas pavaldus finansų ministerijai. 
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12. Privatūs pensijų fondai panaikinami. Visas jų turtas pervedamas į valstybinį komercinį 

banką. Ţmonių indėliai nenukenčia tik juos perima VKB. Ţmonių kaupiamas lėšas VKB 

naudoja finansuoti Lietuvos pramonės atkūrimą, o ne kitų valstybių privačiam kapitalui 

didinti kaip yra dabar. 

13. Nuosavybės teisės įtvirtinimas. Nes nuosavybė iš tikrųjų reiškia teisę spręsti kaip tą  

nuosavybę naudoti. Nors valdţia ţemę graţino savininkams, bet savininkai neturi teisės 

spręsti kaip savo ţemę naudoti. Kaip naudoti ţemę sprendimo teisę sau pasiliko valdţią, 

pavyzdţiui, ji sprendţia ar ţemės sklypas yra ţemės ūkio paskirties, ar jame galima ką 

nors statyti ar ne — o tai yra nuosavybės teisės ribojimas. Sprendimo teisė perduodama 

savininkui. 

14. Panaikinama leidimų sistema. Leidimų sistema iš tikrųjų yra draudimų sistema, nes 

negavusiam leidimo ką nors veikti daryti draudţiama. Norint gauti leidimą reikia pereiti 

kančių kelius, nes kiekvienas leidimo davėjas išsiilgęs laukia kyšio. Todėl leidimų 

sistema iš tiesų yra leidimų-draudimų-kyšių prievartavimo sistema. Ir todėl ją reikia 

naikinti. Lietuviams įkurti verslą uţsienyje, pvz., Anglijoje yra daug kartų paprasčiau — 

nereikia jokio leidimo, ima ir daro. Leidimai yra komunistinio reţimo reliktas, o tai dar 

viena prieţastis jiems panaikinti. Leidimų panaikinimas tai iniciatyvos išlaisvinimas. O 

mums kaip tik to labai reikia, kad ţmonės patys imtųsi veiklos nelaukdami kol kas iš 

pašalio ką nors sukurs. 

15. Kiekvienai šeimai nemokamai skirti žemės sklypą namui statytis. Sklypo dydis 15  

      arų, nes to uţtenka, kad tilptų namas, kiemas vaikams palakstyti ir ţaisti, garaţas ir 

sodelis savo poreikiams bei gėlėms (ţinoma jei to nori). Dabar visi šie dalykai yra 

skirtinguose miestų galuose (butas vienoje miesto vietoje, garaţas kitame rajone, sodas  

uţ miesto ir dar priešingoje pusėje; kam ţmones kankinti kad jie lakstytų iš galo galan, jei 

viską gali turėti vienoje vietoje?). Kadaise Lietuva buvo daug didesnė, bet dabar turime 

tiek kiek mūsų protėviai, seneliai ir tėvai apgynė. O dabartinė valdţia padarė taip, kad 

norėdamas statytis ţmogus privalo ţemę pirkti ir pinigus uţ procentus skolintis iš 

svetimšalių bankų ir taip tapti bankų vergu iki gyvos galvos. Faktiškai gaunasi, kad savo 

ţemę mes verčiami pirkti iš svetimšalių. Tai amoralu. Mes galime šeimai skirti ţemės 

sklypą, o uţsienyje lietuviai niekada ir nė uţ ką negaus – ten lopinėlis kainuoja milijonus, 

o savo nuosavus namus sugeba turėti irgi turtuoliai. 

16. Įkuriame valstybinę beprocentinę ipoteką, kuri duos paskolas namui statytis. Valstybinė  

       beprocentinė ipoteka nėra joks išradimas. Ji pasaulyje gan plačiai naudojama, pvz., 

Japonijoje. Negalima jaunimo nuskurdinti pačioje gyvenimo pradţioje jam uţdedant sunkų 

mokestį. Gerai gyvendami ţmonės ir sau, ir valstybei sukurs didesnę naudą nei apiplėšti.  
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      Ipotekos sąlygos tokios: per dvejus metus nuo paskolos gavimo privalo pasistatyti namą ir 

jame apsigyventi ir tik nuo tada prasideda paskolos graţinimo terminas. Gimus šeimoje 

vaikui valstybė dovanoja ketvirtadalį ipotekos skolos, gimus kitam — dar ketvirtadalį ir t.t. 

Tik išmokėjus ipotekos skolą ţemės sklypas tampa šeimos nuosavybe. Nemokamai šeima 

gali gauti tik vieną sklypą.                                               

17. Panaikinamos pašalpos už vaikus (taip vadinami vaiko pinigai). Mums reikia, kad 

vaikus gimdytų normalūs dirbantys ţmonės, o ne veltėdţiai, girtuokliai ir kitokie asocialūs 

ţmonės — juk obuolys netoli nuo obels tekrenta; ar mes norime, kad prigimdytų asocialių 

armiją? Todėl ir padėti reikia tik dirbančiam — seniau „padėk Dieve― sakydavo tik 

dirbančiam, o ne dykinėjančiam; tai teisinga nuostata ir taip turi būti. Geriausia pagalba 

šeimai ir vaikams yra 15, 16 ir šis programos punktai.                                                                                                                            

18. Visi lietuviai, nesvarbu kur būtų gimę ir kur gyvena, apsigyvenę Lietuvoje 

automatiškai tampa Lietuvos piliečiais. Mums reikia susigraţinti išvykusius, tai ir 

darykime sąlygas, kad ir jie to norėtų, o nedarykime kliūčių kaip daro visos dabartinės 

vyriausybės.                                                                                                                    

19. Panaikinamos visos švietimo reformos ir švietimo sistema graţinama į 1990 metų 

pradţios padėtį, tik vietoj sovietinio komunistinio auklėjimo įvedame lietuvišką patriotinį 

auklėjimą. Gaila, bet deja prisidengdami „tautinės mokyklos― kūrimu ultra-liberalai per 

niekaip nesibaigiančią švietimo reformą padarė antilietuvišką mokyklą, kurioje vaikai 

auklėjami nekęsti Lietuvos — tą liudija mokinių apklausa, anot kurios 80% aukštesniųjų 

klasių mokinių svajoja baigę mokyklą išvaţiuoti iš Lietuvos ir niekada negrįţti. Be to, 

dabar į mokyklą ir net į vaikų darţelius įdieginėja homoseksualistinę LGBT programą. Dėl 

to šį blogį (vadinamą švietimo reforma) reikia nukirsti vienu smūgiu — kaip slibiną. Dėl to 

reikia daryti taip kaip parašyta šio punkto pirmajame sakinyje.                                             

20. Įstatymų kodeksai bus sutvarkyti ir jų apimtis sumažinta taip, kad kiekvienas 

pilietis galėtų be vargo viską suprasti. Juk įstatymo neţinojimas neatleidţia nuo 

atsakomybės, o tai kad įstatymuose pilna painiavos ir visokiausių dviprasmybių kalti ne 

piliečiai, o valdţia. Todėl visi įstatymai bus sutvarkyti. Bus išmesta korupcijos formulė 

„nuo-iki-arba―. Kad būtų aišku ką tai reiškia pasakysiu pavyzdį: Tarkime uţ kaţkokį 

veiksmą jį atlikusiam asmeniui pagal įstatymą gresia laisvės atėmimas nuo 1 iki 5 metų 

arba kaţkokio dydţio bauda. Jei kaltinamasis patepa teisėją, tuomet gauna nuo; jei labai 

riebiai patepa teisėją, kaltintoją ir kitus reikalingus asmenis gauna arba; jei kaip koks 

kvailys nepatepa nė vieno, gauna iki. Vokietijoje ši formulė į įstatymų kodeksus įvesta 19 

amţiuje kartu su advokatūra ir iš karto teismų teisingumas ėmė smukti. Advokatas šioje 

formulėje vaidina tarpininko vaidmenį. Jo pareiga išsiaiškinti kaltinamojo finansinį 

pajėgumą ir su reikalingais asmenimis suderinti kyšio dydį bei jį perduoti. Jei su teisėju 

slaptai bendraus kaltinamasis, tai liaudis pastebės ir pakels skandalą, o kai turintis teisę su 

visais bendrauti viską suderina advokatas, tai nė lapė nesuloja.  
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21. Teismo sprendimo priėmime dalyvaus piliečiai. Nes ţmonėms visada rūpi tik 

teisingumas, o teismai visada yra paperkami, jei jų darbe nedalyvauja piliečiai — taip 

yra visame pasaulyje, o ne tik pas mus.  

Teisėjai ir prokurorai tik renkami. Juos kasmet ar kas dveji metai renka tik toje 

teritorijoje, kurioje veikia teismas, gyventojai.  

Policijos viršininkus renka tos teritorijos gyventojai. 

 2018 lapkričio 6 

   22. Bus panaikinti visi įstatymai apie vaikų teises ir vaikų teisių apsaugą. Bus nubausti 

visi pareigūnai dalyvavę vaikų atiminėjimo programoje (taip pat ir seimo nariai balsavę uţ 

vaikų atiminėjimo įstatymą). Pagrobtus vaikus jie turės graţinti tėvams. 

   23. Centrinio šildymo ūkis, vandentiekis ir šiukšlių tvarkymas bus atimti iš privatininkų 

ir graţinti savivaldybėms.  

(To reikia nes privataus verslo tikslas yra vienintelis — tai pelnas, pelnas ir pelnas, o į 

visą kitą jam tik nusispjauti. Privatizavus minėtas sritis gyventojai negavo jokios naudos, 

bet kainos stipriai padidėjo — prisidėjo privatininko pelnas. Šios sritys yra monopolinės  

— juk neatvesi į kiekvieną butą dešimt šildymo trasų ar dešimt vandentiekio vamzdţių, 

kad ţmogus galėtų pasirinkti jam palankesnį tiekėją ir taip sudaryti konkurenciją tarp  

pastarųjų, nes tai yra visiškas absurdas. Šiukšlių tvarkymo privatizavimą labai puikiai 

rodo Vakarų pavyzdys, kur šiukšlių išveţimas ir tvarkymas privatizuotas, ten gatvėse 

šiukšlių kalnai, o kur šitą dalyką tvarko savivaldybė, ten švara.  

Uţ šių sričių privatizavimą propagandą varė visos valdţioje buvusios ir esančios partijos. 

Visų jų tikslas vien tik gobšumas, nes uţvaldţius natūralias monopolijas pelnas amţinai 

garantuotas net nededant jokių pastangų. Jų tikslas vien tik pelnas, o ţmonėms jie suokė 

graţias pasakas apie tai kad valstybė yra pats blogiausias ūkininkas, o privatus verslas 

— ţodţiu nėr geriau uţ jį — privatininkai labai gerai sutvarkys; tiesiog bus rojus. Ţodţiu 

pūtė miglą į akis — suokė apie rojų visiems vartotojams, o mintyje turėjo rojų tik sau  

(pelnas), o vartotojams kuo didesnes kainas — o tai yra grynų gryniausia apgaulė, melas 

ir vagystė. Valstybės valdymas negali ir neturi būti grindţiamas nei apgaule, nei melu nei 

vagystėmis. Todėl privatininkus iš šių sričių reikia vyti; tegu eina dirbti ten, kur iš tiesų 

yra konkurencija, pavyzdţiui, batų siūti — dešimt batsiuvių geriau nei vienas, o šimtas 

dar geriau — konkurencija tikrai bus. T.y. privatus verslas tegu eina į gamybą.)                                       

24. Elektros skirstymo tinklai bus suvalstybinti (valdys vyriausybė), nes tai yra 

natūrali monopolija ir todėl, kaip 23 programos punkte parašiau, jos negalima atiduoti 

privačiam verslui, kurio tikslas iš visų nulupti devynis kailius. Tuo pačiu bus panaikinta  



14 
 

„elektros energijos birţa―, nes šis privatus tarpininkas tarp elektros energijos gamintojų ir 

vartotojų įvestas tik pinigams iš vartotojų vogti.                                                                                                                                    

25.. Keliai (automobilių ir geleţinkelis) nebus privatizuojami, nes jie yra natūrali 

monopolija. (ką reiškia natūralios monopolijos privatizavimas skaityk 23 ir 24). 

  26. Minimalios pensijos dydis pririšamas prie minimalaus atlyginimo dydžio ir auga 

augant pastarajam. Šitą punktą galima įvykdyti tik įvykdţius pirmuosius 12 programos 

punktų, t.y. sugraţinus ofšorizavusį kapitalą į Lietuvą ir jį apmokestinus. Manau kad 

minimali pensija neturėtų būti maţesnė nei 60% minimalaus atlyginimo. Bet šitas dydis 

tiksliau bus ţinomas įvykdţius 1-12 punktus, gal bus įmanoma mokėti ir daugiau. 

      Lapkričio  25 2018 

  27. Pramonė, prekybos ir ţemės ūkio kreditavimo sistema tokia kaip 1925 metų Tautininkų 

Sąjungos programoje, t.y. valstybė parūpina pigius ir ilgalaikius kreditus. Tą darbą atliks 

Valstybinis Pramonės ir Prekybos bankas. 

      Vasario 13 2019 

  ps. Siūlau tokį programos projektą. Jį galima tobulinti. Jei kas moka geriau, tepadaro 

geresnį. Svarbiausias projekto tikslas sudaryti sąlygas, kad ţmonės norėtų gyventi Lietuvoje 

ir galėtų gyventi gerai arba net geriau negu išprotėjusiuose Vakaruose. Geriausia būtų jei 

atsirastų norinčių programos projektą daryti kartu. Pavyzdţiui, kaip islandai prieš dešimtį 

metų atmetė visų partijų programas ir suėję kartu sukūrė naują konstituciją ir įvedė tvarką 

tokią kokios patys pageidauja.  

                                                       

 MŪSŲ - Lietuvos gyventojų PROBLEMOS dabartiniu laikotarpiu   

CHRONOLOGINE SEKA: 

1. NVO konferencija. NVO įgalinimas dalyvauti viešojoje politikoje. 

2. Komentaras ir išvados po konferencijos. 

3. Raštas Seimo žmogaus teisių komitetui. 

4. Atsakymas. 

5. Mūsų problemų apibendrinimas ir išvados. 
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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... 
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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  

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 
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trukdymų tai organizacijai: vyko provokacijos prieš įregistravimą ir baisi kenkėjiška veikla 

po įregistravimo, tačiau pavyko nuo visko, kas trukdo atsiriboti ir darbas jau vyksta pagal 

programą. Gėda tiems, kurie kaltina LVT, kad ilgai užtruko pradžios darbuose, linkime 

jiems daugiau  KOMENTARS 2. Sveiki, visi matome kas vyksta, o vyksta speciali veikla, kad 

LVT negalėtų veikti. Zigmas Vaišvila terorizuojamas aš taip pat. Žmogaus teisių Seimo 

komitetas slepiasi įvairiuose pavardžių dėlionėse, nes tik parašius raštą išaiškėjo kas ten 

vadovauja. Jeigu skaitėte laikraštėlyje pateiktus dokumentus tai matote apie ką jie  kalba. NVO 

konferencijoje nebuvo nei vienos iš Tų Žmogaus teisių minimų organizacijų, o kas išaiškėjo po 

konferencijos - atskeista komentare. Išvadoje: Lietuvoje yra vaidinama, kad NVO reikalingos, 

nes jos dirba eilę metų visiškai nemokamai ir dar norima joms pridėti darbų už kuriuos žmonės 

gauna atlyginimą, ar bereikia didesnio pasityčiojimo? Mokyklose vaikai jau mokomi pastyčioti iš 

kitų ir tai yra beveik įteisinta, o tokia veikla pasižymėjo rusų kariuomenėje, o išvadoje Lietuva 

kaip Rusijos kariuomenė, kas nori ir iš ko nori vyksta pasityčiojimas iš visko, net iš švenčiausių 

tautos dalykų - kalbos, visuomeninių organizacijų ir visur kitur kur bepažvelgsi. Mūsų vidiniai 

nesutarimai užprogramuoti nuo tada, kai pradėjome svarstyti, kaip gelbėti Lietuvą...Zenonas 

Andrulėnas tikrai "nupirktas" kelti sumaištį mūsų viduje, jeigu neturėtų užnugario - tai taip 

nesielgtų. Zigmas Vaišvila stekenamas taip, kad žmogus nebeturi jėgų aktyviai veiklai, reiškia 

yra pasiektas ardymo tikslas ir toliau bus tas pats. Visa viltis naujas prezidentas, jo padorumas, 

bet žiūrėkite kas darosi savivaldybėse - visi nauji merai taip sparčiai apdorojami vietinės 

biurokratijos, kad virsta statytiniu ar parankiniu...Dirbkime Lietuvai ir stenkimės, kad nors ką 

nors gero padarytumėm, atsiribokime nuo kenkėjų, svarstykime juos, viešinkime jų darbelius 

tegu žmonės žino, kas vyksta Lietuvoje...Tai, žinoma, labai tragiška situacija, nes jaučiasi 

ypatingai stipri priešiška jėga, bet nepasiduokime, stebėkime Valdybos narius, kad 

suprastumėm kas priešai ir kas draugai. Nepasiduokime, būkime stiprūs, palaikykime vieni 

kitus kas beatsitiktų - kolektyvas turi svorį, nepamirškime to ir vėšumas taip pat. Sėkmės 

visiems ir susiklausymo, laukiu Valdybos posėdžio papildytos dienotvarkės, pagarbiai AMG 

 

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 

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

 

7. 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!“ 

                                                       

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) 
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%!                                                                                                                                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lietuvos žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų 
komiteto pirmininkei 

        Vilijai ALEKNAITEI – ABRAMIKIĖNEI zmteiskt@lrs.lt · Valerijus 

Simulik. Komiteto pirmininkas Lietuvos žmogaus teisių centro vadovei 

Birutė Sabatauskaitei (keista, tiek vadovų adresų radau internete, o 

pasirodo, kad tikras pirminikas yra Valerijus Simulik, lieka prisiminti: 
„kelios auklės – vaikas be galvos“) 

Tema: dėl SENJORŲ DISKRIMINACIJOS ir socialinės padėties LIETUVOJE 

Raštas Nr. 7 – lztk 4-47 

                                                                                                                                             LPS Tarybos protokolas Nr.12. 

 Atsakymas būtinas 

           Pagrindinės Žmogaus teisių stebėjimo instituto veiklos sritys yra diskriminacijos draudimas.                                                                                                                                                                                  

Lietuvoje nuo pat Nepriklausomybės atgavimo senjorai (susitarkime dėl termino) – pensininkai yra 

visiškai ignoruojami. Peržvelgus Seimo komitetų sarašą yra 11 komitetų, tačiau senjorų komiteto 

nėra ir toliau to reiškinio pasėkoje – nėra tokio komiteto nei socialinių reikalų nei darbo ministerijoje 

– nėra beveik visoje Lietuvoje miestų savivaldybėse, t.y totalinis senjorų ignoravimas – 

diskriminacija.                                                                                                                                                                               

Įgyvendinant teisę būti nediskriminuojamiems dėl amžiaus, apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvoje 

atsirado keletas naujovių. Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. patvirtindamas 

„Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų planą“ 5 pademonstravo požiūrį, jog būtina 

stiprinti prevencines ir švietėjiškas priemones: ugdyti pagarbą žmogui, įgyvendinti 
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nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, didinti visuomenės teisinį sąmoningumą ir toleranciją, 

tačiau apie įteisintą senjorų diskriminaciją – nei žodelio. Ir tokio dokumento neteko matyti. Ar ne 

todėl, pačioje pradžioje buvo A.Kubiliaus apiplėštos senjorų pensijos, t.y. jomis gelbėta Lietuva...Iki 

šiol senjorams nėra jokios įstatymais pagrįstos apsaugos, nors jų, kaip rinkėjų skaičius didžiulis ir 

reikšmingas.                                                                                                                                                                                                   

Š.m. gegužės 24 d., įvykusi NVO konferencija (tema: NVO įgalinimas dalyvauti viešoje politikoje) dar 

kartą tai patvirtino pasisakę NVO vadovai – senjorai. Atskirai Lietuvos senjorams nėra buvę jokio 

atskiro renginio, lyg jų visai nėra Lietuvoje...ar tai ne Žmogaus teisių pažeidimas? O gal tai speciali 

tokia mūsų valdžios politika, tai gal senjorai nėra žmonės? Kur dingo tas trečdalis Lietuvos  žmonių?  

Ar pasidomi kas nors kas vyksta senelių namuose? Ar ten apgyvendinti žmonės turi teisę būti laisvi ir 

gerbiami? Ar juos taip pat gina Žmogaus teisių institucijos? Priimkime normaliai amerikiečių 

pasiūlymą (ypač Klaipėdoje, kur ruošiamasi Melnragėje įkurdinti senelius), sudaryti salygas šalia 

senelių namų pastatyti korpusą beglobiams vaikučiams – kokia tai nuostabi idėja: toks žmogiškumas 

vertas didžiausio dėmesio ir įgyvendinimas būtinas visoje Lietuvoje.                                                                                                                                                             

Viskas sprendžiama senjorams nedalyvaujant, susidaro įspūdis, kad jie yra nepilnaverčiai...ir patys 

spręsti savo problemų nepajėgūs. Kada tai baigsis?  O gal diskriminacijos dėl amžiaus atvejų net 

nepastebime, arba jeigu pastebime, pasirenkame „praleisti proausis“ (dėl įvairių priežasčių). Tad 

faktiškai tik maža dalelė diskriminavimo dėl amžiaus atvejų pasiekia skundo pateikimo, nagrinėjimo 

ir paviešinimo statusą.                                                                                                                                                                                                     

Kiek metų Lietuvoje veikia NVO plėtros įstatymas, kuris iki šios dienos tobulinamas (aišku be 

Lietuvos žmonių) ir nori ar nenori supranti, kad jis vis pritaikomas (naujiais terminais) tolimesniam 

Lietuvos žmonių mulkinimui. Dirbkite, brangieji, nemokamai, viską dengite (kas reikalinga 

visuomeniniam darbui) iš savo lėšų (senjorai iš savo pensijų,o jos tai mažiausios ES) o jeigu pasiūlote 

gerų idėjų ir gerų patarimų – jie puikiai pasisavinami, taip pažeidžiant autoriaus teises, kurias gina  

Lietuvos įstatymai. Mažiausios pensijos ES – TAIP PAT DISKRIMINACIJA, O KAM TAI RŪPI? Kur 

dingsta pensijų indeksavimas? Ir tai vyksta jau beveik 30 metų! Tai puikus įrodymas, kaip 

pažeidžiamos Žmogaus teisės! Minėtoje konferencijoje išaiškėjo, kad NVO finansavimas labai aukšto 

lygio užslėptos korupcijos apraiška: niekas nieko nežino ir nematė (viskas slepiama) NVO 

organizacijų sistemoje – nėra jokios sistemos ir tai labai palanku korupcijai.                                                                                                                               

Nepriklausomoje Lietuvoje PUIKIAI veikia senas valdančiųjų principas – SKALDYK IR VALDYK. Bet 

kokia Vienybė Lietuvos valdžiai – visiškai nereikalinga, nes gali sutrukdyti...todėl, norint įkurti tokią 

organizaciją, kuri suvienytų Lietuvos žmones – vyksta samoningas trukdymas: pavyzdys iš 

gyvenimo: kūrėsi Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), kurios vienas iš tikslų – suvienyti Lietuvos 

žmones Lietuvos valstybės išsaugojimui (kuri dabar ant pražūties slenksčio), . 

Suverenios valdžios šaltinis yra tauta. Jokia žmonių grupė, joks asmuo negali turėti valdžios, kuri 

aiškiai nesuteikta tautos - LVT ateities tikslas to pasiekti. Dar prieš įregistravimą buvo vykdomos 

provokacijos, kad gink Dieve nesusikurtų tokia organizacija, kuri nori suvienyti Lietuvos žmones, bet, 

mes, steigėjai – labai greitai tai supratome ir provokaciją ignoravome, organizaciją įregistravome, bet 

tuo viskas nesibaigė – buvo pasamdyti (kitaip nepaiškinsi to kenkimo) žmonės iš tų pačių steigėjų 

(dabar jau pašalinti), kurie iki šiol vykdo kenkėjišką veiklą.  Kaip galima paaiškinti LVT Valdybos 

pirmininko persekiojimą nuo sąjūdžio laikų iki dabar? Drasiai galiu teigti, kad Lietuvoje veikia vidaus 

ir išorės priešai...ir visa tai palaiko Lietuvos Žmogaus teisių gynimo komitetas, nes užsimerkia ir 

nieko nemato, kas vyksta Lietuvoje... 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%BEia
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          REIKALAUJAME: 

1. Lietuvos senjorai turi būti lygiateisiai su visais Lietuvos žmonėmis, turi baigtis jų 

diskriminacija. 

2.  Senjorų problemos, turi būti sprendžiamos būtinai jiems dalyvaujant. 

3. Seimo komitetų (11) sarašą papildyti: SENJORŲ REIKALŲ KOMITETU ir visose Lietuvos 

savivaldybėse turėtų būti, atitinkamai tarp kitų komitetų – senjorų reikalų komitetas. 

4. Senjorų Žmogiškos teisės turi būti apgintos visose valdžios lygmenyse! 

5. Prašome išsiaiškinti kaltus dėl tokios senjorų diskriminacijos - vergiškos jų padėties 

Nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje ir paviešinti spaudoje ir televizijoje gautus 

rezultatus! 

6. LRT  būtina įsteigti pastovią Lietuvos gyventojų diskusijų laidą su galimybę pakviesti į 

laidą valdžios atstovų pagal DIENOS TEMĄ ir kompetenciją. 

7. Patikrinti, pagal Žmogaus teises, NVO organizacijų skaldymo priežastis (dabar toje 

sistemoje – tikras chaosas) ir jas pašalinti. 

8. Įkurti NVO Tarybą visiems NVO procesams koordinuoti.  Pranešti atsakyme – kam, 

kada ir kur konkrečiai pavesta ją įkurti.  

9. Nustoti senjorus diskriminuoti, suorganizuoti atskirai tik senjorų NVO konferenciją, 

kad Lietuvos senjorai galėtų visas savo problemas spręsti savo bendraamžių tarpe.  

10.Pasirūpinti, kad Lietuvoje senelių namai nevirstų kalėjimu, pasinaudoti pasaulio 

žmonių nuostabia idėją – senelių namai kartu su vaikučių be tėvų namais. Labai 

pasistengus – viskas įmanoma. Senelių namuose diskriminacijos taip pat neturi būti. 

Pareikalauti, kad Lietuvos valdžia sugražintų senjorams visas atimtas Žmogaus teises 

Lietuvoje IR GYDYTŲ NEMOKAMAI SAVO SENJORUS, O NE TIK UŽSIENIEČIUS!                                                                                                     

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė Aldona Marija Gedvilienė                                
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GAUTAS ATSAKYMAS 
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TRUMPAS KOMENTARAS IR IŠVADOS 

Visi girdėjome metinį jos ekselencijos Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą, kuriame nebuvo nei 

vieno žodžio apie senjorų (pensininkų) problemas. Darome išvadą arba Lietuvoje jų nėra arba 2/3 

Lietuvos gyventojų – užribyje. Pagal visą Lietuvos valdžios politiką senjorų problemos visiškai 

neegzistuoja...                                                                                                                                                                                   

Lietuvoje egzistuoja pasityčiojimas iš Lietuvos gyventojų, o  senjorų ypatingai – tai pensijų didinimas 

po kelis eurus, tai senelių globos namų pavertimas tikru kalėjimu ir t.t. Apie vienišus ir vienišus 

neįgalius senjorus kalbame, rašome jau 30 metų, ar tai nepasityčiojimas? O kaip elgiamasi su Lietuvos 

Akademine visuomene juk tai viena iš svarbiausių Lietuvos pažangos potencialų?                                

Pasižvalgykime aplink ir pastebėsite totalinį pasityčiojimą... 
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               Dar iki prezidentės pranešimo, po NVO konferencijos (kvietimą žiūr. auksčiau), vyko senjorų 

problemų aiškinimasis (žiūr.komentare po konferencijos), prieita išvados, kad dėl senjorų 

diskriminacijos reikia kreiptis į Seimo Žmogaus Teisių Komitetą, kas ir buvo padaryta (visi dokumentai 

YRA PATEIKTI, žiūr auksčiau), todėl prašome su jais susipažinti ir padaryti savo išvadas.                                                                                              

Šita Žmogaus teisių nepaisymo problema perduodama Lietuvos Visuomenės Tarybai, todėl prašome su 

komentarais ir pasiūlymais kreiptis adresu: Lietuvos visuomenės Taryba (per google) arba 

amgedv@gmail.com.                                                                                                                                                                    

Diskusija tęsiasi toliau.                                                                                                                                                                                     

Apie senjorų problemas bus informuojami: abu prezidentai, Seimo ir vyriausybės nariai, Lietuvos 

Seimo  Žmogaus Teisių Komiteto nariai, Lietuvos spauda ir visi Lietuvos žmonės 

                                                        

LIETUVOS   ETIKOS UNIVERSITETO ŽINIOS (įkurtas LVT 2019-04-27) 

http://www.lietuvosetikosuniversitetas.lt/ 

Prof. dr. Jonas Jasaitis  

(Šiaulių universiteto perrinktas Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininku)                                                                                              

 
                                         PAGARBA IR SAVIGARBA 

 

                Visuotinai pripažįstama, kad didžiausia valstybės 
raidos socioekonominė problema yra katastrofiškas Lietuvos 
gyventojų skaičiaus mažėjimas, jos demografinių išteklių 
praradimas. Kad ir kokias geriausias (jų autorių nuomone) 
šios problemos sprendimo strategijas bandoma sukurti, kiek 
Vyriausybės veiklos programų pateikti, kiek „baltųjų“ ir 
„žaliųjų“ knygų parengti, kiek pažadų išdalinti, akivaizdu, kad 
šios nacionalinės nelaimės, savo padariniais viršijusios bet 
kurią epidemiją, iki šiol niekaip nesiseka sustabdyti. 

                  Valdžios institucijos bando raminti visuomenę, kad 
emigracijos srautai mažėja, tačiau vis pamiršta pripažinti, kad 

tie, kurie buvo potencialūs emigrantai, iš Lietuvos jau seniai išvyko, kad jų gebėjimais jau daug 
metų naudojasi kitos valstybės. Kitose valstybėse jie moka mokesčius, ten augina ir savo vaikus. 
Iki šiol nesukurta realiai veikianti ryšių su išvykusiais sistema, kuri turėtų savo padalinius visose 
savivaldybėse ir regionuose. Todėl ir džiūgauti, kad turime keliolika sugrįžusių iš emigracijos, dar 
per anksti. Kol kas daug ryškiau matome šaltą, net priešišką požiūrį į laikinai išvykusius mūsų 
valstybės piliečius. Susidūrėme ir su itin gėdingu reiškiniu, kai kurstomas pavydas išvykusiems ir 
dirbantiems kitose valstybėse, ar net su piktdžiuga sutinkama žinia, kad Lietuvos vardą 
garsinusiems tautiečiams atimamas Lietuvos piliečio pasas. Tokių keistų ar net absurdiškų 
nuotaikų maišalynėje ką tik sužlugdytas referendumas dėl gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo. 
Tačiau griozdiškas Seimo narių skaičius paliktas. 

                    Nors atkūrus nepriklausomybę buvo galima iš pat pradžių orientuotis bent į keturių 
milijonų Lietuvą, tačiau tokio supratimo ir visuotinio nusiteikimo nėra iki šiol. Juk gyventi 
laisvoje valstybėje yra nepalyginamai geriau negu svetimųjų valdomoje. Lyginant su  

http://www.lietuvosetikosuniversitetas.lt/


26 
 

kaimyninėmis valstybėmis, daugelis veiksnių yra palankūs šalies pažangai ir jos patrauklumo 
didėjimui, tačiau nei geografinio, nei intelektinio potencialo niekaip nesiseka išnaudoti. Mūsų 
piliečiai bėga į valstybes, kuriose ir klimatinės sąlygos daug prastesnės, ir socialinių neramumų 
daug daugiau, bet pragyvenimo lygis ten kažkodėl yra aukštesnis, atlyginimai – didesni, įstatymai 
ne tik deklaruojami, bet ir vykdomi, darnios regionų raidos ir efektyvios savivaldos sistemos 
funkcionuoja, visuomenės bendruomeniškumas ir piliečių solidarumas nekelia abejonių. 

                     Taigi ko trūksta mums? Mes dažnai sau pavyzdžiu laikome Skandinavijos šalis, bet juk 
jų gamtinės sąlygos yra daug atšiauresnės. Jei kam teko bent kiek atidžiau pasidomėti Švedijos ar 
Norvegijos dirvožemiu, vidutine temperatūra ar saulėtų dienų skaičiumi, sąžiningai turėjo 
pripažinti, kad mes gyvename daug geresnio klimato juostoje, kad mūsų dirvos – daug mažiau 
akmenuotos, vasaros – ilgesnės ir malonesnės. Lietuvos vandentiekio sistema aprūpinta puikios 
kokybės požeminiu vandeniu. Mūsų nešiurpina nei cunamiai, nei žemės drebėjimai. Tai ko mums 
reikia, broliai lietuviai? Kodėl mes eksportuojame medieną į kitas valstybes, pavyzdžiui, į tą pačią 
Skandinaviją, kuri miškų turi nepalyginamai daugiau? Juk žaliavos eksportas sukuria ir išlaiko 
darbo vietas kitose valstybėse, o savuosius piliečius nuskriaudžia. Mūsų baldų pramonė galėtų 
niekuo nenusileisti Suomijos ar Švedijos gamintojams. Užuot išvežę tūkstančius tonų grūdų į 
kitas valstybes, seniai galėjome pereiti prie gaminių eksporto. Nemaža dalis eksporto (durpių, 
statybinių medžiagų ir kt.) nėra tinkamai prižiūrima, todėl  Lietuva praranda savo išteklius, o kai 
kam toks, atsiprašant, eksportas yra tapęs niekieno nekontroliuojamų pajamų šaltiniu.                                               

                          Mūsų viešoji erdvė perpildyta užkeikimais, kad esame maža šalis, kad būtent 
„masto efektas“ neva trukdo siekti ekonominės pažangos. Tai kodėl estai tvarkosi geriau ir gyvena 
ne tik sočiau, bet ir kultūringiau, kodėl jie labiau pasitiki savo valstybe ir jau sugebėjo suvaldyti 
emigraciją, nors 1990-aisiais turėjome tokias pat „starto pozicijas“. Nuolat, kaip vieną iš 
svarbiausių mūsų galimą pažangą ribojančių veiksnių, pabrėždami nedidelę teritoriją, ar kada 
susimąstėme, kiek už Lietuvą mažesnių valstybių gyvena tvarkingiau ir turtingiau. Pasidomėkime, 
kokio dydžio yra tokios šalys, kaip Slovėnija, Nyderlandai, Danija, Belgija, Čekija, Šveicarija. 
Pabandykime slovėnui ar olandui, čekui ar belgui pasakyti, kad jo šalis yra labai maža, todėl 
negali būti įtakinga politinių procesų ar mokslo raidos dalyvė, ir gausime tokį atkirtį, kad panašių, 
atsiprašant, argumentų niekada nebenorėsime kartoti. Maža to, gal net suprasime, kodėl šių 
valstybių gyventojų skaičius ne procentais, bet keliais ar net keliolika kartų lenkia Lietuvą. Beje, o 
kokio dydžio valstybė yra Izraelis ir kas lemia jo įtaką? 

                          Vis dėlto per tuos tris nepriklausomybės dešimtmečius ir Lietuva neatpažįstamai 
pasikeitė į gera. Atsirado šiuolaikiška, aukščiausius standartus atitinkanti prekybos centrų 
sistema, atnaujintas transporto priemonių parkas, įdiegtos naujausios agrarinės technologijos, 
Lietuvos laukuose dirba moderni technika, savo našumu nė kiek nenusileidžianti daug didesnėms 
ir turtingesnėms valstybėms. Net tie, kurie dar vis aiškina, kad „kolūkių laikais“ dirbančiaisiais 
rūpinosi daugiau, jokiu būdu nesutiktų grįžti į kokius 1985-uosius. 

                         Tai kas labiausiai skatina nuotaikas palikti savo modernėjančią valstybę? Kodėl vos 
ne kas trečias abiturientas aiškina, kad jo svajonė – išvykti studijuoti į užsienį? Ar tikrai „aname 
krante ir žolė – žalesnė“? Pokalbiai su išvykusiais ar čia likusiais jų giminaičiais jau seniai 
atskleidė ir kitas emigracijos priežastis, savo įtaka dažnai pranokstančias ekonominius 
veiksnius – darbo užmokesčio ar socialinių išmokų dydį. Juk gerai žinoma, kad atvykstančių į 
turtingesnes valstybes niekas išskėstomis rankomis nelaukia. 

                          Įvairiuose universitetuose ir kitose institucijose atliekami emigracijos priežasčių 
tyrimai atskleidžia įsisenėjusias socialines problemas. Nėra jokios darnios regionų plėtros, nes 
verslo sluoksniuose vis dar pliurpiama apie tariamai „neperspektyvias teritorijas“, kuriose neva 
nebeliko kvalifikuotų specialistų, užmiršus, kad ruošti tokius specialistus yra ir verslininkų  
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tiesioginė pareiga. Verslas privalo dalyvauti ruošiant tiek specialistų, kiek jų reikia gamybos 
plėtrai, ir nesitikėti, kad jie dirbs už „minimumą“, kai greta – daug didesni atlyginimai. Seniai 
praėjo tie laikai, kai verslininkas buvo įsitikinęs, kad įmonės pelnas yra tik jos savininko 
nuosavybė. 

                             Lietuvoje nėra jokios realios savivaldos, kuri skatintų visuomenę jausti 
atsakomybę už savo krašto pažangą. Nėra išrinktųjų į savivaldybių tarybas efektyvaus 
atsiskaitymo rinkėjams ir galimybės, nelaukiant kadencijos pabaigos, atšaukti nesugebančius 
dirbti arba sąžiningai vykdyti savo pareigas. Nėra struktūros, kuri įgalintų plėtoti nuolatinį vietos 
bendruomenių dalyvavimą savivaldoje. Arčiausiai gyventojų esančios seniūnijos iki šiol net nėra 
savivaldos subjektas, užtat prikurpta tokių antikonstitucinių darinių, kaip „seniūnaitijos“. Net šio 
to jau išmokę seniūnaičiai iki šiol nesuvokia, kur baigiasi jų funkcijos ir prasideda vietos 
bendruomenių veiklos sfera. 

                           Didžiulė dabartinės Lietuvos socialinė  problema, labiausiai menkinanti 
visuomenės atsakomybę ir iniciatyvumą, yra visas absurdo ribas peržengęs valdymo 
biurokratizavimas. Pagrindiniai planuojamų reformų planai rengiami ministerijų klerkų 
kabinetuose, iš anksto tikintis, kad tik klerkai geriausiai žino, kaip reformuoti bet kurios ūkio 
šakos valdymą. Nesvarbu, ar tai būtų miškų ūkis, ar aplinkos apsaugos regioninių padalinių 
išdėstymas, ar rajoninių ligoninių paskirtis, ar universitetų tinklas. Neseniai paaiškėjo 
skandalingas faktas, kad rengiant viešojo sektoriaus darbuotojų (tarp jų ir mokslininkų) atlygimų 
sistemos tobulinimo dokumentus, skambiai pavadintus strategija, mokslininkų visuomeninės 
organizacijos net nebuvo pakviestos. Kai šis faktas iškilo į viešumą, dokumentų rengėjai ėmė 
aiškinti, kad tokiam darbui jiems buvo skirti tik trys mėnesiai, kai reikėjo mažiausiai trejų metų. 
Apie tai, kad tokių dokumentų regimo metodika ignoruoja elementarius vadybos principus, 
Vyriausybės departamentuose nesuvokta iki šiol. 

                          Ir pabaigai apie temą, kuri turi tapti išsamių diskusijų objektu. Vargu ar kas ims 
ginčytis, kad akademinės visuomenės potencialas yra vienas iš svarbiausių valstybės pažangos 
veiksnių. Gerai žinoma, kad net oficialiai išėjęs į pensiją, mokslininkas neatsisako domėtis sritimi, 
kuriai paaukojo brandžiausius savo gyvenimo metus. Tai kaip tada suprasti, kad nuo kažkurios 
dienos išbrauktiems iš etatinių darbuotojų sąrašo mokslininkams atimamas ne tik buvęs el. pašto 
adresas, bet ir prieiga prie duomenų bazių? Tomo Andrijausko nuot.                                                                                                                                                       

                                                          

SVEIKATA 

Alternatyvi medicina labai reikalinga ir žmonėms naudinga, tačiau Lietuva tuo klausimu labai atsilieka 

– vis ruošiami, ar vaidinama, kad ruošiami įstatymai įteisinantys šitą gydymo metodika, tačiau vis 

delsiama su  įteisinimu. Rygoje jau keli dešimtmečiai veikia Homeopatijos institutas, o Lietuvoje 

niekaip nenorima priimti tvirtų sprendimų. Kam tai naudinga? Žinoma, tik ne žmonėms… Tegu tai bus 

trumpa replika, kuri primins apie Lietuvos Sveikatos Apsaugos ministerijos darbo trūkumus, kurių yra 

taip gausiai kasdieniniame žmogaus gyvenime, kad nori nenori prisimeni rusų okupacijos laikų aukštą 

medicininių paslaugų organizavimą! Kiekvienas žmogus buvo vertybė, o ką matome šiandien? 

                                                         

GYVENIMO FILOSOFIJA                                                                                                                             

Lina Janušaitė - LEU jauniausia iniciatyvinės - steigėjų grupės narė (debiutas). 
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                                MOTERS VAIDMUO GYVENIME 

 

Moters vaidmuo vis labiau išryškėja mūsų kasdienybėje ir palaipsniui tampa labai svarbus. Tai galime pamatyti ir 

savo aplinkoje – vis daugiau moterų dirba vadovaujantį darbą, tampa netgi šalių prezidentėmis. Tai yra dėsninga, 

kadangi tarp vyro ir motes turėtų būti ne kova dėl svarbesnio vaidmens, o pusiausvyra, supratimas, harmonija. 

Kadangi tiek vyriškas, tiek moteriškas pradas yra svarbus.   

Turime gerbti Moterį-Motiną, kuri davė gyvybę, kuri atvedė mūsų sielą į ţemišką gyvenimą. 

Moteriškojo prado esmė – poţiūrių subtilumas, aukštas jautrumas, didelis dėmesys vidiniam gyvenimui, pojūčiams, 

intuicijai – tai gailestingumas ir atjauta, rūpestis ir rūpinimasis. Moteriškasis pradas visada remiasi Meilės jausmu.  

Tik besąlyginės, begalinės Meilės jausmu mes galime kurti nuoširdţius santykius pasaulyje. 

Ir laimingo šeimyminio gyvenimo paslaptis – tarnavimas. Meilė, kuri neţino ribų, iš švelnaus ir liauno romantinio 

daigelio pavirsta ţydinčiu medţiu, kurio paunksmėje uţgimsta šeimos atmosfera. Ir ji nepraranda romantikos, jei 

nebijoma tarnauti kitam. 

Šio ţodţio kaip tik dabar bijo daugelis jaunų ţmonių, besistengiančių vienas kitam įrodyti savo viršenybę. Jaunimas 

pametė ţodį sandora. Dabar labiau patinka ţodis sandėris.. Pametė ţodį ištikimybė, nes patinka nuotykiai.. Pametė 

ţodį – savęs dovanojimas, o patinka kad kiti vertintų ir dovanotų dovanas.. Pamiršo išsidalinti patys, o reikalauja to 

iš kitų. Tad vienas iš svarbiausių akcentų šeimos pagrinde yra sekimas doroviniais idealais. Tai - pagalba vienas 

kitam ir vaikams, kantrybė ir pakantumas, santykių tyrumas. Tuomet, kai mūsų santykiai grįsti tikrąja meile, ir esame 

ištikimi aukščiausiems doroviniams idealams, tokioje aplinkoje vaikai įstengs sugerti tą tikrąją meilę. Ir meilė, 

sugerta kartu su motinos pienu, išliks su mūsų vaikais iki gyvenimo pabaigos. 

Tėvystė – tai didţiulė atsakomybė, savidisciplina, minčių, jausmų ir poelgių kontrolė. Auklėjimo, kuriuos būsimoji 

karta gauna šeimoje, negalima net lyginti su jokiomis ţiniomis, gautomis internete, per televiziją ar mokykloje. 

Savo vaikuose, nuo pat gimimo ir dar iki gimimo, mes padedame pagrindus visų teisingų ir neteisingų elgesio 

pavyzdţių. 

Mes patys savo kasdieniais pasirinkimais darome įtaką viskam aplink. Tad jei norime gyventi taikoje, darnoje, 

meilėje, turime patys tuo dalintis su aplinkiniais. Su savo vaikais, tėvais, bendradarbiais, draugais.. 

Nes pasaulyje, grįstame meile, atjauta, gailestingumu, tarp ţmonių įsivyraus nauji tarpusavio santykiai, nauji 

santykiai šeimoje, nauji vaikų auklėjimo būdai, nauji reikalų tvarkymo būdai. Ir tada visi ţmonės vieni į kitus bei į 

kitas tautas ţvelgs kaip į vieną didelę šeimą. 

Ir jau šiandien mes galime pradėti ta linkme mūsų vidinį darbą – savo šeimose ir bendruomenėse. Ir jei Moteriškasis 

pradas uţims deramą vietą, jeigu įsiviešpataus balansas tarp Vyriškojo ir Moteriškojo pradų, jeigu mūsų 

gyvenimuose Meilės, gailestingumo ir atjautos jausmas taps vedančiuoju priimant bet kokius gyvenimo sprendimus, 

tada ir mūsų pasaulis turės graţią ateitį. 

 

                                                         

REDAKTORĖS ŽODIS  
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                    Šiandiena diktuoja savas problemas, o jų turime sočiai...Šiame numeryje sudėtos pačios 

svarbiausios, o jų yra tiek, kad ir knygai užtektų...Kai esi aktyvus gyvenimo liūdininkas, tai viską ir 

matai, o be to rūpi visi Lietuvos žmones, nes myliu juos ir norisi padaryti ką nors gero, kad 

gyvenimas nepraeitų veltui. Susipažinkite su pateiktais dokumentais ir nebijokite išsakyti savo 

nuomonę, pasiūlymus, pageidavimus, jeigu būsime kartu, tai tikrai pasiseks...                                                                                                                                                                             

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

esu savamokslė. 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. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos Universitetas, siųskite savo pamastymus 

keiskimės nuomonėmis ir asime vis geresnius sprendimus kartu!                                                                                            

Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir 

VIENYBĖ! 

Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! 

Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. 

                                                          
MŪSŲ DRAUGAI 

                                                   
bernardinai.lt                  

                           

 

 “LRT”,    „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,    „KLAIPĖDA“                                                       

                                                            
                                                         

 

 

http://www.apicentras.lt/
http://www.akl.lt/
http://www.sbasociacija.lt/
http://ecotopten.lt/
http://www.organic.lt/
http://top-10.lt/
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