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VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS      
VEIKSMAI!                                                                                             

LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 
 

SVEIKINAME VISUS PAGYVENUSIUS ŽMONES SU ŠVENTE! 

Tegu pildosi mūsų Prezidento ketinimai – sukurkime visi 

kartu GEROVĖS VALSTYBĘ! 

KAS RŪPINASI PENSININKAIS ŠIANDIEN – TAS RŪPINASI 

SAVO ATEITIMI!                                                                                                 
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Su Saulės Mūšio Diena!                                                     
 
Su Baltų Vienybės Diena! 
 
Su Rudens Lygiadieniu! 
 
ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ŠVENTĖ IR JŲ PROBLEMOS LIETUVOJE – 

KREIPIMASIS (daug komentarų) 

2. ORI SENATVĖ – AR LIETUVOJE TAI ĮMANOMA? (PRADŽIA, TĘSINYS 
SEKANČIAME NUMERYJE) 
3. KAS „NUKNISO“ PUSĘ PENSIJOS? 
4. EKSPERTAI ĮVARDIJO DIDŽIAUSIĄ GRĖSMĘ LIETUVAI !!!  
5. LVT PRANEŠIMAS SPAUDAI 

6. ZIGMAS VAIŠVILA SUSTOKIME PATYS, STABDYKIME VYTAUTĄ 

LANDSBERGĮ.(tęsinys, pradžia Nr.8. Dabar  II DALIS. VISO V dalys).                                                                                                                                    

7.       2018-08-19 Kas „Nukniso" Pusę Pensijos?                                                                                   

8. EKSPERTAI ĮVARDIJO DIDŽIAUSIĄ GRĖSMĘ LIETUVAI                                                                         

9.     SVEIKATA RIEŠUTAI – PIKANTIŠKAS MAISTAS IR GERAS VAISTAS (pradžia,  

10.  GYVENIMO FILOSOFIJA  LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO ŽINIOS                 

11.  MŪSŲ DRAUGAI 

                                                       

                                                                
 
                     LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau 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 saskaita LT80 

5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289  Visada 
galite paremti. Būsime dėkingi už 2%! 

LIETUVOS  PREZIDENTUI   GITANUI NAUSĖDAI  

VISIEMS  LIETUVOS  VALDŽIOS  ATSTOVAMS 

LIETUVOS GYVENTOJAMS 
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LIETUVOS  FINANSŲ  MINISTRUI  VILIUI ŠAPOKAI 

Atsakymas būtinas                                                LPS protokolas Nr. 14 lva-kr. 

                                                         KREIPIMASIS 

       Artinasi biudžeto svarstymai, todėl norime iš anksto priminti kai kurias senas bėdas: 

Gyvenimas diktuoja naujus reikalavimus: Lietuvoje trečdalis gyventojų yra senjorai, tačiau 

Lietuvos  Savivaldybėse nėra šiai gyventojų grupei atstovaujančio SENJORŲ etato. Savivaldybėse 

yra sporto komitetas, jaunimo reikalų komitetas ir kt. Tačiau senjorų reikalų komiteto nėra. 

Suprantame, kad naujiems komitetams įkurti reikia papildomų lėšų,  todėl prašome jas numatyti 

naujame biudžete. NORIME PRIMINTI! 

1.Nuo Nepriklausomybės atsiradimo RAŠOME ir  norime atkreipti dėmesį, kad vieniši senjorai 

ar neįgalūs vieniši  turi pragyventi tik iš savo minimalios pensijos - todėl jie patys skurdžiausi, 

kai tuo tarpu našliai gauna našlio (-ės) priedą prie pensijos ir tai jau šis tas (labai jau mažos ir 

pensijos ir priedai) – NORIME PRIMINTI! 

2.  Lietuvoje yra tūkstančiai NVO, tačiau nėra jokios organizacijų koordinavimo sistemos – 

palaida bala.                                                                                                                                                                                         

3.  NVO plėtros įstatymas iki šiol neatitinka šiandienos reikalavimų. Plėskitės kiek norite, o 

darbui reikalingas priemones pirkite iš savo menkų pensijų. Neteisingai finansuojamos NVO 

pagal narių skaičių, o ne pagal atliekamą darbą -  NORIME PRIMINTI! 

4.  Lietuvoje išnaudojami be jokio atlyginimo dešimtmečiais dirbantys visuomenininkai. 

Būtina tokiems senjorams nors padidinti pensijas – NORIME PRIMINTI! 

5.  Lietuvoje kuriasi HOSPISAI, tačiau taip reikalinga Lietuvos gyventojams įstaiga – 

užmiršimo stadijoje: nei patalpų, nei finansavimo – NORIME PRIMINTI!                                                                   

6.     Trūksta senjorams globos namų, didžiulės eilės  - NORIME PRIMINTI!                                                             

7.  Trūksta senjorams vietų senelių namuose, norint statyti naujus – reikia numatyti lėšų! 

Pasinaudokime amerikiečių siūloma idėją ir senelių namus statykime kartu su beglobių vaikų 

namais. Abipusė nauda seneliams ir vaikučiams tikrai pasiteisins!– NORIME PRIMINTI!                                   

8.  Padidinti socialinėms reikmėms skirtą finansavimą ir griežtai kontroliuoti, kad būtų 

naudojama TIK  pagal paskirtį – NORIME PRIMINTI! 

9.   Kai kuriuose Lietuvos miestose senjorai miesto transportu važiuoja nemokamai, 

dažniausiai kam per 70, tačiau Klaipėdoje ir eilėje kitų Lietuvos miestų vis dar nėra 

supratingumo. NORIME PRIMINTI! 

10.  Kai kuriuose Lietuvos miestuose savivaldybės skiria senjorams 1-2 kartus metuose 

nemokamą autobusą savo kraštui pažinti, tačiau ne visi – trūksta geranoriškumo ar 

supratimo? NORIME PRIMINTI! 

 

2019-09-24 LPS Tarybos posėdyje KREIPIMASIS priimtas vienbalsiai. 

 

LPS Tarybos sprendimu A.M.Gedvilienė LPS prezidentė. 
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KOMENTARAI: 

Suprantame, kad visi valdininkai nori, kad padidintų atlyginimus – juk tai 

normalu, bet norime Jums kai ką priminti (žiūr. kreipimąsi, kuriame 10 

PRIMINIMŲ!) AMG 

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

Basana Hunter 
 

 
TRŪKUMAI 
- ŽVIERIŠKAIS MOKESČIAIS APMOKESTINTAS MAISTA. 60%- 80% maisto kainos ,tai ivairus 
mokesčiai valdžiai  
- ŽVERIŠKAIS MOKESČIAIS APMOKESTINTAS ŽMOGAUS DARBAS. Rezultatas 240 000 bedarbiu, 
700 000 žmoniu už skurdo rybos, 1 500 000 emigrantu 
- DOSNIAI VALDŽIA FINANSOJA GIRTOKLIUS, TINGINIUS, DIKADUONIUS. Rezultatas. išauginta 
pašalpiniu karta... 
- PAS PENSININKUS VIRŠ 70m NEVAŽIOJA GREITOJI PAGALBA. Atsako.  pas tokius nevažiojam, 
patys nusibaigs 
- PO MOKESČIU SUMOKĖJIMO DIRBANTIS TĖVAI, VAIKUS GALI APRENGTI  TIK LABDARYNĖ, 
PRIŠIKTAIS VAKARIEČIŲ TRIUSIKAIS 
 
PASEKMĖS: 700 000 ŽMONIU UŽ SKURDO RIBOS 
240 000 BEDARBIU,,, 1 500 000 EMIGRANTU 
 

Reikia skubiai šalinti skurdo priežastis! 
 

Eugenijus Paliokas 
 

Antanai Žemaiti, 
 
1. Jų tarpe beveik 1 mln. PENSININKŲ (900 tūkst.) 
 
2. Dar 3/4 milijono VAIKŲ IR JAUNIMO IKI 24 METŲ (750 tūkst.). 
 
3. Lieka apie 1 milijonas DIRBANČIŲJŲ (kiek jų tarpe ukrainiečių, baltarusių ir kt.?) 
 
KAIP JUOS KVIEST IR KUOM ATVEŽT KAD "ATEITŲ"? 
 
Pagarbiai Eugenijus Paliokas 
 

Eugenijus Paliokas     
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Basana - anais senais laikais kai katrie žmoneliai bėgo dvaran (patarnaut, lengvesnio gyvenimo 

paieškot),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

tas pats ir dabar - lekia dumia arčiau tų, kas pinigo printerius ir klaviatūras valdo. 

O mūsų valdžikė įsitaiso anų laikų tijūno pozicijoj ir džiaugias tuom:) 
 
 

Antanas Žemaitis 
 

A.M.G. nori kreiptis į visus "biudžeto svarstytojus", kad "atkreiptų dėmesį į kai kurias apleistas 

sritis".  

Basana ryšium su tuo rašo, kad Lietuvoje 700 000 žmonių gyvena už skurdo ribos, 240 000 

bedarbių,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

nuo savęs pridėsiu apie 600 000 pensininkų, tai kodėl jie visi tyli, nereikalauja kas jiems priklauso.  

     Tai gal visų pirma reikėtų kreiptis į juos. Ar nebus taip, kad kai panaikino baudžiavą, 

baudžiauninkai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

protestuodami prieš baudžiavos panaikinimą,  sukilo. Todėl visų pirma reikėtų atsiklausti 

išvardimtų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

šimtų tūkstančių piliečių, pakviečiant juos prie LR Seimo ar Prezidentūros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(prie prezidentūros 1, 5 mln. netilps) į visuotinį tautos pasitarimą, gal tada ir atkreipėjų dėmesį "į 

kai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

kurias apleistas sritis" paslaugų jiems nebereikės. 

 

Eugenijus Paliokas 

Antanai Žemaiti, 

1. Jų tarpe beveik 1 mln. PENSININKŲ (900 tūkst.) 

2. Dar 3/4 milijono VAIKŲ IR JAUNIMO IKI 24 METŲ (750 tūkst.). 

3. Lieka apie 1 milijonas DIRBANČIŲJŲ (kiek jų tarpe ukrainiečių, baltarusių ir kt.?) 

KAIP JUOS KVIEST IR KUOM ATVEŽT KAD "ATEITŲ"? 

Pagarbiai 

 
 

 

 

  Basana Hunter 

NA,  JEI REIKIA TEGUL TARNAUJA, JEI SAVA VALIA, TAI OK VISKAS GERAI, NEGERAI KADA PER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PRIEVARTA VERČIA TARNAUTI, MOKETI MOKESČIUS IR T.T. 

Antanas Žemaitis 
 

   

 
 

 



6 
 

Eugenijau, nereikia jų prievarta kviesti, tuo labiau atvežti, kai jiems ir taip kaip yra gerai. Visų 

pirma turėtų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

valdžiukė sumažinti bent perpus pensijas, atkratyti nusipirkusius invalidumus, atsijoti fiktyvius 

bedarbius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

panaikint valstybines pensijas, korumpuotų teisėjų, prokurorų pensijas ir visokias privilegijas, tik 

tada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

nereikės nei jų kviesti, nei atvežti, o patys susirinks. 

   Basana Hunter   Aš su mano menku išsilavinimu ,nelabai supratau ką čia prirašiai. 

Reikėjo ruošti geriau pamokas... 

 

Eugenijus Paliokas 
 

 

Ai Basana, LAVINTIS NIEKADA NEVĖLU! 

Kiek žinau, esi verslinykas. 

Galiu paguost, jei kartais pačiam nebesiseka verslas: DABAR PINIGŲ VALDYTOJAI 

ATIMINĖJA PINIGUS IŠ VERSLINYKŲ IR TURČIŲ. ATIMINĖJA NE TAM, KAD PATYS JUOS 

TURĖTŲ, BET TAM, KAD JUOS (ATIMTUS) IŠIMTŲ IŠ APYVARTOS, O IŠIMA TAM, KAD 

DAR KIEK NORS  PRATĘSTŲ SAVO VALDYMĄ (PALŪKANINIAIS PINIGAIS), KURIS 

NEIŠVENGIAMAI BAIGIASI. 

VIRTUALIŲJŲ PASTOVAUS KIEKIO PINIGŲ ATEITIS JAU ČIA. 

 

Egidijus Kaunietis 

Liudas prašė persiųsti : 

Eugenijau, negi nežinai, kad jaunimas gyvena iš pensininkų, kad juos išlaiko pensininkai tėvai, tai jei 
dvigubai būtų padidinta pensija, atimant neteisėtas pensijas ir pridedant kas pagal bvp pavagiama, tai 
jaunimas gyventų karališkai!, ne tik pensininkai. Man be galo nepatinka, kai Tu ir kiti iškarto pradeda 
blaškytis, kad nereikėtų spręsti problemos tos, kurią pradedame gvildenti, o kai pradedat kalbėti apie 
visos Lietuvos, ar pasaulio problemas, tai niekada nieko neišspręsit, nes matyt tam čia ir esat?, kad 
dusinti kankinamus žmones? 

Liudas 

2019-09-21, št, 16:01 Egidijus Kaunietis <egidijuskaunietis@yahoo.com> rašė: 

Egidijus Kaunietis 

ir dar nuo Liudo:  

Šiai čia  iš dalies neteisingai parašiau, tai pataisau: nuo 1989 metų tapęs politiku (įstojau į Kazimiero 
Antanavičiaus partiją), pareiškiau, kad negali būti algos dalinamos pagal streikų, piketų reikalavimus, ar 
dar kažką, o jos turi būti proporcingos pagal darbą, .t.y. nuo žemiausio, tarkim nekvalifikuoto darbininko,  

 

15:22 (prieš 20 valandų)   
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pakopos lygio iki aukščiausio, tarkim prezidento. Ir kylant, ar krentant Lietuvos mokumui - krinta, ar kylą 
visų atlyginimai, pensijos, pašalpos ir t.t., ir t.t. Kodėl LVT tuo neužsiima, kai aš tą klausimą kėliau nuo 
1990 metų? Negi dar LVT tai daryti per anksti? Gal mes iki to dar nesubrendom, o subrendom tik 
smukiem pasišnekėjimam?, dėl populiarumo, o nereikalaujam drastiškai laikyti Konstitucijos!, kad 
nebūtų prigalvota visokių pensijų, apvagiant visus kitus pensininkus, ką seimas jau padarė, kaip su 
manim pvz. 

Žmonės niekada neis su skystablauzdžiais ir su tais, kurie negina, o tik kalba, kad gina jų interesus, be to 
žmonės tiek pribauginti, kad net bijo išsižioti jog jiems blogai. Net pvz. ūkininkai, kurie pasiskundė,  

 

kad neteisinga kai Lietuvos ūkininkai gauna mažiau nei kitos Eu, šalys, tai jiems buvo padaryti tokie 
patikrinimai, kad mažai nepasirodė. Ką gavo už kovą dėl vargšų mano brolis dvynys brolis Julius, jus jau 
žinot, tad tikėtis, kad liaudis sukils, jų nekeliant - yra juokinga, mielieji 

Lliudas 

2019-09-21, št, 22:34 Liudas Vedeckis <liudasved@gmail.com 

  

Eugenijus Paliokas 

Keista, kad Liudas pats to nerašo, bet kitų prašo.  

Atsakau iš esmės. 

 

Lietuvos Visuomenės Taryba užmanyta kaip VISĄ LIETUVOS VISUOMENĘ JUNGIANTIS DARINYS – IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
LIETUVOJ ESANČIĄ, IR UŽSIENY. TAIGI, PRIVALOM MATYT GLOBALŲ PAVEIKSLĄ. 

TAME IR YRA MŪSŲ JĖGA. Nes mūsų valdžia tėra klusni globalistų tarnaitė. Jei mes seksime jos 
pavyzdžiu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
kaip siūlo Liudas, nepasieksim nieko. 

Liudas, regis, pasiklydo savo paties parapijoj: jam jaunimo tėvai jau pensininkai, išlaikantys jaunimą iš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
pensijų, kurių (dvigubai mažesnių pagal BVP dalį už ES vidurkį) didint nereikia, kad jaunimas negyventų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
karališkai, ir šitaip jis sako, pamiršdamas, kad vos ne ketvirtadalis Lietuvos OFICIALIAIS DUOMENIMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SKURSTA. Liudai, mano studentai programuotojai uždirba besimokydami dieniniam skyriui daugiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
už mane, o mano studentai indai, plaudami indus kavinėse, uždirba gerokai daugiau už vidutinę pensiją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Lietuvoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Atspėkit iš trijų kartų - kiek jie uždirbtų tą patį dirbdami kad ir Vokietijoj: tiek pat, daugiau, ar mažiau? 

Kodėl? Dar - niekad nesiblaškiau, Liudai, nesiblaškau ir dabar. Nenuleiskim LVT idėjos ir vėliavos iki 
kiemo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
sambūrio lygio. 

Mes esam Lietuvos Visuomenės Taryba. 

Basana Hunter 

NA,  JEI REIKIA TEGUL TARNAUJA, JEI SAVA VALIA, TAI OK VISKAS GERAI, NEGERAI KADA PER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PRIEVARTA VERČIA TARNAUTI, MOKETI MOKESČIUS IR T.T. 
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Antanas Žemaitis                                                                                                                                      
Eugenijau, nereikia jų prievarta kviesti, tuo labiau atvežti, kai jiems ir taip kaip yra gerai. Visų pirma 
turėtų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. valdžiukė sumažinti bent perpus pensijas, atkratyti nusipirkusius invalidumus, atsijoti fiktyvius 
bedarbius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
panaikint valstybines pensijas, korumpuotų teisėjų, prokurorų pensijas ir visokias privilegijas, tik tada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
nereikės nei jų kviesti, nei atvežti, o patys susirinks.                                                                                                                     
2.  Lietuvoj pensijoms ir kt. soc. reikmėms SKIRIAMA DVIGUBAI MAŽESNĖ BVP DALIS NEGU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
VIDUTINIŠKAI ES; 

3. Korupcija VISOJ LIETUVOS VISUOMENĖJ YRA MŪSŲ VISOS VISUOMENĖS BENDRAS BLOGIS. 

5. Nepaminėjot 3/4 mln. JAUNIMO, KURIS YRA MŪSŲ ATEITIS IR KURIO ŠIANDIEN NĖRA LVT.  

4. Pensininkų PRIVALU PAGAILĖT, JAIS DERAMAI PASIRŪPINT. 

 

                                                       

  

         Prie kavos. ORI SENATVĖ – AR LIETUVOJE TAI ĮMANOMA? 

Paskelbta 2019-09-19AutoriusLVT 

Šių metų rugpjūčio mėnesį viename iš žurnalo Prie Kavos dalių Sveikata - Lietuvos Visuomenės Tarybos 
valdybos narys Arvydas Širvinskas dalyvavo neakivaizdžioje diskusijoje su LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos atstovais aktualiais senjorų gyvenimo Lietuvoje klausimais. Neakivaizdžią diskusiją 
pravedė žurnalistė Giedrė Lenkaitė. Kviečiame paskaityti. 

  

ORI SENATVĖ – AR LIETUVOJE TAI ĮMANOMA? 

 Teigiama, kad trečdalis Lietuvos gyventojų yra pensinio amžiaus. Kiek mažiau nei ketvirtadalis, t. y. 23 % 
lietuvių, gyvena ties skurdo riba. Ar tai reiškia, kad tarp pensininko ir varguolio galima dėti lygybės 
ženklą? Kodėl? Kur ieškoti to priežasčių ir, žinoma, išeities? Apie tai kalba Viso pasaulio lietuvių 
asociacijos Lietuvos visuomenės tarybos vienas iš steigėjų ir valdybos narys, Verslo plėtros grupės 
vadovas, Ryšių su išeivija grupės vadovas, docentas, ekonomikos mokslų daktaras Arvydas Širvinskas ir 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai (SOCMIN).  

 Koks turėtų būti valdžios institucijų ir paties žmogaus indėlio santykis rūpinantis senatve? 

Arvydas Širvinskas (A. Š.). Pirmiausia reikėtų keisti rinkimų kriterijus. Tarp jų turėtų patekti 
profesionalumas ir praktiniai rezultatai atitinkamoje srityje, į kurią asmuo kandidatuoja. Visi valstybinę 
algą iš mokesčių mokėtojų pinigų gaunantys darbuotojai turėtų būti renkami – t. y. tiek teisėjai, tiek 
prokurorai, tiek spec. tarnybų vadovai, tiek seimo nariai – visi vadovaujantys darbuotojai turėtų būti 
renkami. Kaip įvertinti profesionalumą, kompetenciją ir kvalifikaciją? Kiekvienas, kuris pageidauja būti 
renkamas, turėtų paruošti programą, ką jis veiks 5 m., kai bus  

išrinktas. Jeigu to padaryti negali, jis neturėtų gauti teisės būti renkamas. Beje, visuomet turėtų išlikti 
teisė išrinktą asmenį atšaukti iš užimamų pareigų, jeigu jis nevykdo savo programos. Juk tai bylotų apie 
atsakomybės trūkumą, kas šiuo metu Lietuvoje ir vyrauja. Per 29 nepriklausomybės metus Lietuvą paliko  
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per 1 mln. gyventojų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė duomenis, kad 390 tūkst. žmonių 
mūsų šalyje bando egzistuoti žemiau absoliutaus skurdo ribos. Apskaičiuota, kad vienam žmogui tenka 
238 Eur per mėnesį, 4 asmenų šeimai – 644 Eur. Ar galima už tiek pragyventi..? 

Atsakant į klausimą, koks turėtų būti valstybės indėlis, tai pirmiausia – rinkimų pakeitimai. Praktika 
rodo, kad per 29 m. daugelis ekonominių rodiklių yra paskutinėje arba priešpaskutinėje vietoje lyginant 
su Europos Sąjunga. Tai atspindi, jog dabartinis mechanizmas neveikia ir visiškai netinka. 

SOCMIN. Daug žmonių nepagalvoja, kad pirmas mūsų indėlis į gerovę senatvėje – tai pirmoji darbo vieta, 
kai dar esame jauni, nes dirbdami mokame įmokas, sukaupiame stažą ir taip užsitikriname teisę į 
senatvės pensiją. Todėl gyventojai visuomet turėtų siekti dirbti tik legaliai, gauti legalias pajamas, nes 
visa tai lemia, kokias socialines garantijas įgyjame ateičiai. 

Šiuo metu jauni dirbantieji taip pat skatinami kaupti pensijai II pakopoje, tai yra privačiuose pensijų 
fonduose su valstybės parama. Kaupiamos lėšos senatvėje taps tarsi priedu prie „Sodros“ mokamos 
senatvės pensijos. Kaupti tikrai rekomenduojame, jeigu žmonės siekia patogesnės senatvės. Tai yra 
demografinė būtinybė, nes prognozuojama, kad apie 2030 m. darbingo ir vyresnio amžiaus žmonių 
skaičiaus santykis taps ne itin palankus. 

Kalbant apskritai apie rūpinimąsi senatve, reikalingos bendros pastangos – tiek iš valstybės institucijų ir 
savivaldybių pusės, tiek paties žmogaus. 

Pavyzdžiui, visuomenei Lietuvoje senstant, yra vis didesnis poreikis integruotų globos, priežiūros ir 
slaugos paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms: daugiau paslaugų reikia nuosavuose, globos ir 
savarankiško gyvenimo namuose, taip pat būtina plėsti savarankiško gyvenimo namų ir dienos centrų 
tinklą. 

Reaguojant į problemas, numatytas integralios pagalbos senoliams namuose plėtojimas, savarankiško 
gyvenimo namų ir dienos centrų senjorams tinklo plėtra, ketinama remti nevyriausybinių organizacijų 
projektus, skirtus senelių lankymui, ypač kaimiškose vietovėse.                                                                                               
Ar valstybė nėra nusisukusi nuo garbingo amžiaus piliečių? 

A.Š. Galima drąsiai sakyti, kad šiuo metu Lietuvoje vykdomas pensininkų genocidas. Daugelis iš jų dirbo 
visą gyvenimą, bet iki 1990 m. gaudavo menką algą – ir ką tuo metu buvo galima padaryti, jeigu tik tiek 
mokėjo? Juk žmogus dėl to nekaltas. Bet išėjęs į pensiją jis gauna apie 200–300 Eur. Ar tiek pakanka? 
Žinoma, ne. Iki kitos pensijos likus 10 dienų žmogus paprastai jau nebeturi už ką nusipirkti vaistų ir netgi 
maisto, todėl tenka badauti. O įsivaizduokite, jeigu reikia vartoti medikamentus nuo kraujo spaudimo, ir 
nėra už ką jų nusipirkti. Tuomet tenka kentėti ir kankinantis laukti… mirties. Faktiškai kiaulė dabar 
Lietuvoje gyvena geriau nei pensininkas. Ji turi šeimininką, gyvenamąją vietą, ant jos nelyja, jai nešalta, ji 
pašerta, blogai pasijuto – iškvietė veterinarą, šis prirašė vaistų, šeimininkas nupirko. 

Būtina galvoti apie rinkimų pokyčius. Jie privalo vykti vienmandatėse ir be jokių sąrašų. Ką reiškia 
sąrašas šiandien? Pavyko kažkam įlįsti į Seimą ir tupi tas kažkas tenai 20, 30 ar daugiau metų. Valstybės 
rezultatai smunka, o jis vis tiek ten tupi toliau. Ir blogiausia, kad jo darbdavys – visi mokesčių mokėtojai – 
negali jo atšaukti. Argi logiška, kad valstybės tarnautojo jo darbdavys negali atleisti? Šiuo metu išeina 
taip, kad visi mes esame savo tarnų vergai. 

Puikiu pavyzdžiu gali būti JAV. Šioje šalyje visi be išimties gauna mažiausiai 800 JAV dolerių pensiją. Tai 
suma, su kuria galima justi, jog gyveni oriai. Galbūt Lietuva susiduria su tokiomis giliomis problemomis 
dar ir dėl to, kad nemoka sustabdyti besaikio pinigų vogimo. Ne taip seniai žurnalistė I. Makaraitytė buvo 
paskelbusi straipsnį, kuriame nurodė, kad kasmet iš valstybės pavagiama per 4 mlrd. Eur. Galima tik 
įsivaizduoti, kiek būtų galima pakeisti su tokiais finansais.Galvojant apie permainas svarbu telktis ir 
patiems. Tuo tikslu įsikūrė ir Viso pasaulio lietuvių organizacija, prie kurios veiklos ir iniciatyvos kviečiu  
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prisijungti visus – lietuvosvisuomenestaryba.lt. 

SOCMIN. Lietuvoje tęsiasi integralios pagalbos namuose projektas, apėmęs visą Lietuvą, kuomet 
specialistai išsiaiškina, koks yra globos ir slaugos namuose poreikis, organizuoja bei teikia šias paslaugas 
ne tik slaugomiems ir globojamiems asmenims, bet ir jų šeimos nariams. 

Nuo šių metų startavo specialiųjų poreikių pertvarka. Didžiausias dėmesys skiriamas sisteminiam 
požiūriui į senyvo amžiaus žmonių poreikius, kad asmuo galėtų savarankiškai ar su priežiūra gyventi jam 
įprastoje aplinkoje. Žmogui gali būti pasiūlomos techninės pagalbos priemonės, pritaikomas būstas ir 
aplinka, teikiamos socialinės paslaugos ir panašiai. 

Kadangi didžiausią skurdo riziką patiria vieniši pensinio amžiaus žmonės, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija pasitelkė kelias priemones, kad būtų sumažintas šios žmonių grupės skurdas. Nuo 2018 m. 
pradžios visos senatvės pensijos indeksuojamos ir auga tiek, kiek vidutiniškai šalyje didėja atlyginimų 
fondas. „Sodra“ pernai pradėjo mokėti didesnes senatvės pensijas tiems senjorams, kurie turi sukaupę 
daugiau nei 30 metų stažo. O nuo šių metų mažiausių pensijų gavėjai, kurie yra įgiję minimalų ar ilgesnį 
stažą, vidutiniškai gauna po 20 eurų priemoką. Beje, ilgėjant vidutinei sveiko gyvenimo trukmei daugelis 
valstybių siekia įtraukti pensinio amžiaus sveikus žmones į darbo rinką – viena vertus, tai užtikrina 
didesnes jų pajamas, kita vertus, sudaro sąlygas bendravimui, prisideda prie bendros ekonominės 
gerovės, leidžia jaustis reikalingam. Senjorus norima įtraukti ir į savanorystę, nes daugelis vyresnio 
amžiaus žmonių turi daug žinių bei patirties, kuria gali dalintis. (tęsinys sekančiame numeryje).                                                                                                         

                                                                   
  

 2018-08-19 Kas „Nukniso" Pusę Pensijos? (atsiuntė Eugenijus Paliokas). 

                                         

 

Kaip sako: 

                                                                    KAI BIEDNAS - TAI DURNAS! 

 
NeSodriai SODRAI, teko girdėt, Lietuvoje skiriama 6% BVP, o mūsų EuroKonge (vidutiniškai) - 12%. 

 
Na, LIETUVIAI UBAGAI, PASIGROŽĖKIT: 

http://patarles.dainutekstai.lt/z/91b2a41
http://paliokas.blogspot.com/2018/05/blog-post_98.html
http://paliokas.blogspot.com/2008/01/skaiiavimo-metodai.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8510280/3-08122017-AP-EN.pdf/d4c48fca-834b-4b08-bdec-47aaa226a343
https://1.bp.blogspot.com/-wSoVItvJsv4/W3mxVRtElLI/AAAAAAABH5c/LlU3KqIjUxcFf_fjLIMVs-X6z2M_m7jrQCLcBGAs/s1600/Untitled.png


11 
 

 

 

 

Kaip matot: 
 
1. Lietuva (16%) išleido socialiniam draudimui beveik dvigubai mažiau, negu ES vidutiniškai (29%), 
duomenys 2015-jų metų. 
 
2. Taip vadinamos „kapitalistinės" šalys socialiniam draudimui išleidžia didelę BVP dalį, o 
„postsocialistinės" - mažą (plg. raudonų stačiakampių dešinėj paveikslėlio pusėj ir kairėj turinį.) 
 
Lenkija 2015-jų metų duomenyse „nutylėta", tad štai 2014-jų duomenys: 
 
Among the EU Member States, the level of social protection expenditure in relation to GDP in 2014 was 
highest in France (34.3 %) and Denmark (32.9 %), while Finland, the Netherlands, Belgium and Austria 
also reported ratios of at least 30.0 %. By contrast, social protection expenditure represented less than 
20.0 % of GDP in Hungary, the Czech Republic, Poland, Bulgaria, Slovakia, Malta, Estonia, Romania, 
Lithuania and Latvia (where the lowest share was registered, at 14.5 %)... 
 
O štai ir šio Eurostato puslapio lentelė, rodanti, KOKIĄ DALĮ BVP ES ŠALYS SKIRIA BŪTENT PENSIJOMS: 

 

 

Lenkija, kaip matot, įsitaisius tarp DABAR JAU SOCIALISTINIŲ „kapitalistų", o Lietuva „lyderiauja" tarp 
KAPITALISTINIŲ „socialistų". 

 

Pasigrožėkim dar 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_pensions,_2014_(%25_of_GDP)_YB17.png
https://1.bp.blogspot.com/-3bGkIBFdKNk/W3m006fusoI/AAAAAAABH5s/zxFkziPoeCYNxVev3MMyXTZP34M9-AFSQCLcBGAs/s1600/Untitled.png
https://1.bp.blogspot.com/-xmPHkFsZeF4/XTC5qETa1kI/AAAAAAABQnY/JmaqUretLsAbOxQw5teosRFNY_kL8YJwACLcBGAs/s1600/Social-proc-BVP.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-J0u-zbaEY5k/W3m7dv1DxtI/AAAAAAABH6I/3SL2l2cNx6A8dskLE8vnYtM80o8QAzAuACLcBGAs/s1600/Untitled.png
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mūsų Valdžiukės darbeliais. 

 

 

Nagi - 

 
 

KAS „NUKNISOT" PUSĘ PENSIJOS? 

http://paliokas.blogspot.com/2016/02/marx-attack.html
https://1.bp.blogspot.com/--HtKx61-jZM/XTC6E9cLp0I/AAAAAAABQng/-5cc2x-MhCoCJ-BGaaDndtnfBhj1gMN0gCLcBGAs/s1600/pensija-proc-BVP.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nnW3Tl6y6rE/W3m-n2IfGDI/AAAAAAABH6g/QJ884_ErqJsVzIfMwraUkgWha-lpvtdvQCLcBGAs/s1600/838-balsai-andrius-kubilius-63706656.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-RtyUtNm0m38/W3m-17dlrqI/AAAAAAABH6k/soSYiPNaZKsYwx7y1ZWNVsikpymze6KpwCLcBGAs/s1600/algirdas-butkevicius-kauno-klinikose-61899741.jpg
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* Perskaitykit, perskaitykit...** 
 
** Jei atrodo, kad pernelyg „ant mokslo užvažiuota" - šį įrašą perskaitykit. 

Parašė: Eugenijus Paliokas ties 14:44  

3 KOMENTARAI: 

    Zenonas rašė... 

Sovietmečiu (Brežnevo) buvo anekdotas, susilažinę kapitalistas su komunistu - kur sovietinius 
darbininkus vis labiau spaudė, o tie prisitaiko ir toliau darban vaikšto. Nestreikuoja ir viskas. O 
lažybų laikas eina į pabaigą. Tada meta paskutinį kozirį: "rytoj jus karsim, ar yra klausimų?". 
"Vienas yra - ar virvutės patiems atsinešti, ar išskirs pinigų profsąjuna?" 
Taigi, gyvenam panašų laikotarpį Lietuvoje. Varlės palaipsniui šildomame katile. Prisitaikom. 
Ir ką duotų, jei streikuotume? Na, gal būtų linksmiau kažkiek - fejerverkai, sprogimai, nauji metai... 

2018 m. rugpjūčio 19 d. 23:08 

Eugenijus Paliokas rašė...     

Zenonai, kaip nesivaržydami sako britkūs britai - fuck'tų daryme vieni yra aktyvūs, o kiti 
pasyvūs:)) 

2018 m. rugpjūčio 19 d. 23:49 

         Pogon Lt rašė... 

Bet už tai esame vienintelė ES šalis, kur iki šiol mokamoos antikonstitucinės privilegijos valstybinių 
pensijų pavidalų sovietmečio ir naujai nomeklaturai. Tam išleidžiama kasmet apie 140 mil EUR. 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5417:kodel-tu-biednas-nes-durnas-o-kodel-durnas-nes-labai-mokytas&catid=33&Itemid=141
http://paliokas.blogspot.com/2011/02/ekonomikos-mokslas.html
http://paliokas.blogspot.com/2013/08/ekonomika-yra-mokslas.html
http://paliokas.blogspot.com/2016/01/international-student-initiative-for.html
https://www.blogger.com/profile/14668182001501862578
http://paliokas.blogspot.com/2018/08/we-live-wihout-social-protection.html
https://www.blogger.com/profile/06561637924578991340
http://paliokas.blogspot.com/2018/08/we-live-wihout-social-protection.html?showComment=1534712915385#c6366914386759887359
https://www.blogger.com/profile/14668182001501862578
http://paliokas.blogspot.com/2018/08/we-live-wihout-social-protection.html?showComment=1534715355178#c1688172554352422751
https://www.blogger.com/profile/18367332103385626332
https://2.bp.blogspot.com/-bu5W2oiWBqU/W3m_j2nibiI/AAAAAAABH6w/D3KAr_AHsxwq21k18LFmW86uIgxofjbyACLcBGAs/s1600/55153295-2058-4daa-ac7c-7ef50386589b.png
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6305857232564854777&postID=5129739915462412111
https://www.blogger.com/profile/06561637924578991340
https://www.blogger.com/profile/14668182001501862578
https://www.blogger.com/profile/18367332103385626332
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2018 m. rugpjūčio 20 d. 01:48 

                                                       

                                                                                   

Kristina Pocytė DELFI.LT 

                EKSPERTAI ĮVARDIJO DIDŽIAUSIĄ GRĖSMĘ LIETUVAI – 

 jei valdžia nesiims veiksmų, tai gali būti pražūtinga  (581) Kristina Pocytė Aktualijų žurnalistė 2019 m. 
rugpjūčio 17 d. Jungtinės Tautos prognozuoja, kad Lietuvoje dvidešimt pirmojo amžiaus pabaigoje 
gyvens kone perpus mažiau žmonių, tačiau ekspertai tvirtina, kad šios prognozės nėra tikslios ir tvirtina, 
kad Lietuva per pastaruosius dešimtmečius turi pasirengti labai rimtam iššūkiui. 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertai-ivardijo-didziausia-gresme-
Remiantis Jungtinių Tautų prognozėmis, po dešimt metų Lietuvoje bus mažiau nei 2,5 mln. žmonių, o po 
40 metų, 2060-aisiais, neliks nė dviejų milijonų. Statistikos departamento duomenimis, šių metų 
pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794 tūkst. žmonių. Ar verta bijoti Jungtinių Tautų prognozės ir kam 
ruoštis? Apie tai laidoje DELFI 11 kalbėjo Vilniaus Universiteto (VU) Geografijos ir kraštotvarkos 
katedros docentas dr. Rolandas Tučas, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyr. 
ekonomistė Laura Galdikienė ir Jungtinės Karalystės (JK) lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia 
Asanavičiūtė. 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertai-ivardijo-didziausia-gresme-
lietuvai-jei-valdzia-nesiims-veiksmu-tai-gali-buti-prazutinga.d?id=81604365lietuvai-jei-valdzia-nesiims-
veiksmu-tai-gali-buti-prazutinga.d?id=81604365 

                         Statistikos departamento duomenimis, šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794 
tūkst. žmonių. Ar verta bijoti Jungtinių Tautų prognozės ir kam ruoštis? Apie tai laidoje DELFI 11 kalbėjo 
Vilniaus Universiteto  

(VU) Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas dr. Rolandas Tučas, Lietuvos banko 
Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyr. ekonomistė Laura Galdikienė ir Jungtinės Karalystės 
(JK) lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė. Didžioji Britanija vis dar yra patraukliausia 
šalis nusprendusiems emigruoti 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ekspertai-ivardijo-didziausia-gresme-
lietuvai-jei-valdzia-nesiims-veiksmu-tai-gali-buti-prazutinga.d?id=81604365                        

                                                       

 

Zigmas Vaišvila. Sustokime patys. Stabdykime Vytautą Landsbergį.                    

2019-08-12    II d. (pradžia Nr.8. Viso V dalys, tesinys sekančiame Nr.). 

              

                           Medžiagoje (jos www.genocid.lt yra paskelbta daug daugiau) nurodyti dokumentais 

pagrįsti faktai, kuriuos gali panaudoti tiek viena, tiek kita šio ginčo pusė. Šią informaciją pateikiu dėl to, 

kad abi pusės suvoktų, jog būtina kalbėtis vieniems su kitais, o ne vengti šių diskusijų ir spinduliuoti  

piktdžiuga pateikiant vienpusišką informaciją. Suvokime, kad karas – tai žiauru. Taigi, kantrybės. 

http://paliokas.blogspot.com/2018/08/we-live-wihout-social-protection.html?showComment=1534722482402#c8597592078660123955
http://www.genocid.lt/
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               1. St. Buchavecko recenzija apie Arūno Bubnio knygoje „Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 

Vilnius, 1998, atkreiptas dėmesys į esminius knygos autoriaus pastebėjimus ir išvadas 

(genocid.lt/Leidyba/4/recenzij1.htm 4/4). 

   Jei Vokietija būtų pasiekusi pergalę ir įsiviešpatavusi Europoje, Lietuvos žemėje būtų apgyvendinti 

vokiečiai, o lietuviai iš dalies suvokietinti, iš dalies iškeldinti į Rusijos plotus. Šio gyventojų „padalijimo“ 

proporcijos skyrėsi įvairių nacių aukštųjų žinybų ir skirtingu laiku rengtuose projektuose, tiksliau – jų 

metmenyse. Rengiami planai iš esmės skyrėsi tik Lietuvos pavertimo „vokiečių žeme“ tempais, nes 

naciams lietuviai buvo, kaip taikliai pažymi A. Bubnys, tik „lašas vandens ant įkaitusio akmens“. Be to, 

naciai buvo įsitikinę, kad mūsų tauta turi mažesnę „teisę“ (ir mažesne proporcija) suvokietėti negu estai 

ir latviai, kurie viduramžiais buvo atsidūrę vokiečių riterių valdžioje. Kolonizacijos ir germanizacijos 

plano „Ost“ („Rytai“) metmenys dalyje dėl Lietuvos paskutinį kartą buvo tobulinami 1943 m. vasario 

mėnesį.  

Naciai stengėsi įvairiais būdais pašalinti J. Ambrazevičiaus vadovaujamą sukilimo metu sudarytą 

vyriausybę. Atkreiptinas dėmesys į nacių (vokiečių)–lietuvių–lenkų santykių Rytų Lietuvoje trikampį. 

„Stokodama žmonių visų grandžių okupacinei administracijai kurti..., nacistinė Vokietija okupuotose 

šalyse leido veikti ir vietinei savivaldai“. Nacių okupacijos pradžioje ši savivalda Lietuvoje nebuvo 

įteisinta. Tik žlugus Vokietijos „blyckrygui“ prieš TSRS, legalioje spaudoje plačiai reklamuota savivalda, 

Baltijos šalyse įteisinta A. Rosenbergo 1942-03-07 d. įsakais. 

Nagrinėdamas problemišką Lietuvos žydų žudynių klausimą, A. Bubnys pateikia nemažai naujų 

faktų, vertina skirtingus žydų tautybės aukų statistinius duomenis, tačiau neatskleidžia savo požiūrio į 

šią spekuliatyvinėn plotmėn patekusią problemą: „pati geopolitinė tikrovė sudarė sąlygas atsirasti 

lietuvių ir žydų priešiškumui“, dėl ko problema lieka neaiški, atsiranda palanki terpė kolektyvinės tautų 

kaltės ieškojimams.  

Lietuvos žydų eksterminacija istorikams yra problemiška dėl to, kad Lietuvoje, kaip ir Latvijoje bei 

Estijoje, masinės žydų žudynės prasidėjo anksčiau nei kitur nacių okupuotoje Europoje. Net 1939 m. 

nacių okupuotoje Lenkijoje masinės žydų žudynės prasidėjo vėliau. Slaptas nacių nutarimas visiškai 

sunaikinti Europos žydus buvo priimtas 1942-01-20 d., o Lietuvą su Latvija ir Estija (pastarosiose šalyse 

žydų buvo mažiau ir jie neturėjo tokių pasaulinės reikšmės žydų kultūros centrų, kurie buvo Lietuvoje) 

pavertė totalinio žydų naikinimo bandomuoju poligonu. 

Pirmomis karo pradžioje kilusio lietuvių antisovietinio sukilimo dienomis vyko susirėmimai tarp 

sukilėlių (baltaraiščių) ir komunistinės valdžios šalininkų. Tačiau „nebuvo išvengta neteisėtų 

susidorojimų ir tarpusavio sąskaitų suvedinėjimo“. To rezultatas – perpildyti Lietuvos kalėjimai. 

Naciai civilių Lietuvos gyventojų masines egzekucijas vykdė Ablingoje (1941 m. birželis), 

Švenčionių ir Adutiškio apylinkėse 1942 m., sunaikino kaimus Rokiškio apskrityje bei kitur 1943 m., 

įvykdė Pirčiupio tragediją 1944 m. Pirmomis Vokietijos–TSRS karo dienomis išžudyta daug Alytaus 

miesto gyventojų. Sistemingai naikinti tarybiniai karo belaisviai Lietuvos stovyklose.  

A. Bubnio skaičiavimais ir nuomone, nacių okupacijos metais žuvo ir nužudyta apie 240 tūkst. 

Lietuvos gyventojų.                                                                                                                                                                                 

Nacių okupacijos metais Lietuvoje padaugėjo tik maisto pramonės įmonių. Kitos pramonės 

šakos buvo  
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B. apleistos ir jų gamyba mažinama. Lietuva buvo apiplėšiama ir žemės ūkio prievolėmis, 

pinigų kaita ir t.t. Ūkiniai-finansiniai klausimai, vokiečių kolonistų apgyvendinimas, 

gyventojų prievartinis išvežimas darbams į Vokietiją, mobilizacijos į pagalbinius karinius 

dalinius, gyventojų skurdinimas ir sveikatos alinimas.  

Lietuvių inteligentija, studentai ir moksleiviai garbingai atlaikė nacių spaudimą ir pagal išgales gynė 

Lietuvos kultūrą.  

Baigiamosiose pastabose A. Bubnys pažymi, kad „jei Vokietija būtų laimėjusi, nacių okupacijos 

padariniai Lietuvai būtų buvę katastrofiški“. 

             2.  Sigitas Jegelevičius. Lietuvių savivalda ir vokiečių okupacinė valdžia: tarp kolaboravimo ir 

rezistencijos (http://genocid.lt/Leidyba/7/sigitas_jegelevicius.htm).  

Persiritus frontui, daug kur buvo paskelbta šaulių mobilizacija. Per patį sukilimo ir visuotinio 

antisovietinio pakilimo įkarštį buvo sukurti pagrindai vadinamosios vietinės lietuvių savivaldos, 

veikusios iki 1944 m. birželio pabaigos. Atsikūrė apskričių viršininkų įstaigos, apskričių, miestų, valsčių 

valdybos, kitos savivaldos institucijos. Vienos kūrėsi dar iki ateinant vokiečių kariuomenei, o kitos – jai 

įžengus į konkrečią vietovę. Per 5–10 dienų nuo Vokietijos–TSRS karo pradžios visur jau buvo 

atsikūrusios kitados nepriklausomoje Lietuvoje veikusios vietinio valdymo bei savivaldos institucijos. 

Dauguma jų tarnautojų buvo seni lietuvių administracijos darbuotojai. Atsikūrusios savivaldos 

institucijos jautėsi vykdančios LLV valią ir stengėsi savo veiklą tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus bei LLV nurodymus. 

Sudėtingiau buvo atkurti lietuvių institucijas Rytų Lietuvoje. Per pusmetį lietuvių administracija čia 

nespėjo įsitvirtinti, jos tarnautojai labiau nukentėjo nuo sovietinio teroro nei kitur Lietuvoje (suimti, 

ištremti su šeimomis, sovietų sušaudyti pirmomis karo dienomis; pvz., čia į darbą grįžo tik 25 proc. 

policininkų, tarnavusių iki 1940 m. birželio 15 d.). Išskyrus Vilnių, Marcinkonis, Druskininkus ir kai 

kurias Švenčionių apskrities vietoves, čia nevyko Birželio sukilimas, o vokiečių karinės administracijos 

požiūris į savivaldos institucijas buvo kitoks negu kitur Lietuvoje. 

Vokiečių administracija visiškai ignoravo Lietuvos laikinąją vyriausybę, bet ėjo į kontaktą su 

atsikūrusiomis savivaldos institucijomis. Absoliučiai ignoruoti naujo okupanto nurodymus ar iš karto 

jiems atvirai priešintis nebuvo išeitis. Naciai paprasčiausiai būtų išvaikę tas institucijas ir sukūrę savą 

pagalbinį valdymo aparatą, kuriame būtų susitelkę tik naujojo okupanto talkininkai.  

Nuo 1941-07-28 d. vietoj karinės okupacinės administracijos buvo įvesta nacių civilinė okupacinė 

administracija. Ji faktiškai pripažino lietuvių savivaldos administraciją. Nepavykus LLV paversti 

patikėtiniais, 1941-08-05 d. Lietuvos generalinis komisaras Adrianas Theodoras von Rentelnas LLV 

nariams pareiškė, kad įvedus Lietuvoje civilinę vokiečių administraciją jų kaip ministrų darbas „turi būti 

laikomas baigtas“. Lietuvių institucijoms vadovauti buvo paskirti generaliniai tarėjai. Lietuvių 

institucijose nebuvo pakeisti nei tarnautojai, nei vadovai, netgi apskričių viršininkai – jie tik formaliai 

buvo pavadinti komisariniais apskričių viršininkais ar tarėjais. Todėl tie, kas mato tik J. Noreikos 

paskyrimą Šiaulių apskrities viršininku, turi matyti ir jo palikimą šiose pareigose, vadovavimą perėmus 

civilinei nacių administracijai (ZV). 

Nuo 1941 m. liepos pabaigos–rugpjūčio pradžios faktiškai Lietuvoje egzistavo vietinės lietuvių  

http://genocid.lt/Leidyba/7/sigitas_jegelevicius.htm
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savivaldos sistema. Tik oficialiai ji nebuvo įteisinta. Reicho vadovybė svyravo, nebuvo aiškiai 

apsisprendusi dėl Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose atsikūrusių ar atnaujintų savivaldos institucijų 

tolesnio likimo. 

Tik 1941 m. spalio pabaigoje naciai pagaliau apsisprendė Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose 

nenušalinti vietinės administracijos ir nelaikyti vien vokiečių okupacinės administracijos su kaimų 

seniūnų institucija, o palikti vietinę vos ne autonominę savivaldą, kurios veiklą vokiečių okupacinė 

administracija tik prižiūrėtų. Tik 1942-03-07 d. Alfredas Rosenbergas pasirašė slaptą potvarkį dėl 

vietinės savivaldos Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose įteisinimo. Naciai suvokė, kad geriau taktiškai 

laviruoti tarp savų strateginių užmojų ir lietuvių savivaldos, negu pašalinti vietinę administraciją ir 

patiems valdyti kraštą. Tam naciams būtų prireikę daug papildomų pajėgų.  

Lietuvoje iš esmės pavyko sužlugdyti visas nacių skelbtas mobilizacijas į įvairias karines formuotes, 

įskaitant ir planuotą SS lietuvių legioną.  

Lietuvių savivaldai pavyko išsaugoti švietimo sistemą – pradines bei vidurines mokyklas.  

            3. „Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 1(39) (http://genocid.lt/centras/lt/2654/a/). A. Vitkus, 

Ch. Bargmanas. 1941 m. žydų žudynių Gargžduose paslaptis dar galutinai neatskleista.  

Gargžduose buvo įvykdytos pirmosios masinės žydų žudynės Europoje.  

Vokiečiai pareiškė, kad jie susidūrė su gargždiškių pasipriešinimu. Gargždai buvo užimti 1941-06-

22 d. po pietų po apie 15 val. trukusių įnirtingų kautynių. A operatyvinės grupės vadas Fr. W. Stahleckeris 

įsakė Tilžės gestapo vadui SS šturmbanfiureriui H. J. Böhme’ei 25 km Lietuvos pasienio ruože vykdyti 

komunistų ir žydų žudynes. Vykdydamas F. W. Stahleckerio įsakymą, tai padarė Tilžės SD vadas SS 

brigadenfiureris K. Hersmannas, gavęs 1941-06-23 d. ryte šio nurodymo patvirtinimą iš Berlyno – 

Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos (RSHA). 1941-06-24 d. naciai Gargžduose įvykdė pirmąjį 

Europoje masinį žydų naikinimą. 

            4. „Genocidas ir rezistencija“ 2014 Nr. 2 (36) (http://genocid.lt/centras/lt/2300/a/). A. Vitkus, Ch. 

Bargmanas. Salantų valsčiaus žydų žūtis.  

Deja, kitokio pobūdžio straipsnis apie žydų holokaustą (ZV). 

Vokietijos kariuomenė įžengė į Salantus jau pirmąją karo dieną (1941-06-22 d.). Jau pirmomis karo 

dienomis baltaraiščiai, padedami policijos, įsakė visiems žydams vyrams išeiti iš savo namų ir sėdėti ant 

šaligatvių ištiesus kojas į gatvės pusę. Tuomet policininkai atėmė iš jų pinigus ir vertingus daiktus. Vyrai 

turėjo bėgti miestelio gatvėmis, o tuos, kurie parpuldavo, plakdavo botagu, ir jie turėjo atsistoti ir toliau 

bėgti. Miestelėnai tai stebėjo ir džiūgavo. Po kelių dienų, mėnesio pabaigoje, baltaraiščiai sudegino 

konfiskuotas žydų ir maldos namų knygas. 1941-07-01 d. visiems žydams buvo įsakyta palikti savo 

namus ir susirinkti sinagogoje su pinigais ir vertingais daiktais. Tuoj pat žydų namai buvo apiplėšti. 

Naciai atnešė į sinagogą didelius krepšius ir privertė žydus į juos mesti savo pinigus ir atsineštus 

vertingus daiktus. Lietuvos pagalbinė policija apsupo pastatą. 

               5. „Genocidas ir rezistencija“ 2015 m. Nr. 1(37) (http://genocid.lt/centras/lt/2446/a/). A. 

Rukšėnas. Holokaustas Lietuvoje: Kretingos apskrities Palangos ir Darbėnų valsčių žydų bendruomenių 

žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį. 

http://genocid.lt/centras/lt/2654/a/
http://genocid.lt/centras/lt/2300/a/
http://genocid.lt/centras/lt/2446/a/
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Autoriaus nuomone, tai - okupacinės valdžios (vokiečių karinės administracijos, Tilžės operatyvinio 

būrio) ir lietuviškų įstaigų (Telšių saugumo apygardos Kretingos rajono lietuvių saugumo policijos, 

viešosios policijos su jai pavaldžia pagalbine policija ir civilinių įstaigų) pareigūnų bendradarbiavimo 

padarinys. Palangos valsčiuje prie žydų genocido netiesiogiai prisidėjo 51 asmuo, t. y. viešosios policijos 

pareigūnai ir pagalbinės policijos būrio nariai. Iš jų 15 asmenų prisidėjo ir tiesiogiai, t.y. patys šaudė 

aukas. Darbėnų valsčiuje prie žydų genocido netiesiogiai prisidėjo 33 asmenys (32 viešosios policijos 

pareigūnai, pagalbinės policijos būrio nariai ir 1 savivaldybės pareigūnas). Iš jų 13 asmenų prisidėjo prie 

žydų žūties tiesiogiai, t. y. patys šaudė aukas. Palangos ir Darbėnų valsčių žydų bendruomenių narių 

žūties pirmasis etapas prasidėjo 1941 m. birželio pabaigoje juos izoliuojant, t.y. atskiriant nuo kitų 

gyventojų. Žydai buvo suimami ir telkiami laikinose koncentravimo stovyklose, iš kur dalis suimtųjų 

pateko į mažuosius getus. 

1941-06-26 d. suimti Palangos žydų bendruomenės vyrai, moterys ir vaikai (per 400 asmenų) buvo 

suvaryti į dvi atskiras sinagogas, t.y. laikinąsias koncentravimo stovyklas. Į mažąjį getą Valteriškių kaime, 

gyvavusį iki 1941-10-12 d., pateko tik moterys ir vaikai (per 300 asmenų). Žydų vyrai, kurių amžius buvo 

nuo 14 iki 60 metų, iš laikinosios koncentravimo stovyklos buvo išvežti ir sušaudyti. 1941-06-29 d. 

sugrįžę iš Kretingos Darbėnų žydų bendruomenės vyrai, moterys ir vaikai (ne daugiau kaip 600 asmenų) 

buvo įkalinti atskirose laikinosiose koncentravimo stovyklose. Vyrai trumpam buvo sutelkti vaistinės 

kieme, iš kur netrukus buvo išvežti ir sušaudyti. Žydės moterys, vaikai ir pagyvenę vyrai (apie 430 

žmonių) buvo įkalinti iš pradžių laikinojoje koncentravimo stovykloje, o vėliau – ir mažojo geto funkcijas 

atlikusioje Darbėnų miestelio sinagogoje. Šis getas gyvavo iki 1941 m. rugsėjo pradžios. Maždaug 10 

darbėniškių žydų, kalintų mažajame gete, žūties pavyko išvengti. Palangos ir Darbėnų valsčių žydų 

bendruomenių narių žūties antrasis etapas, t. y. masinės žudynės, prasidėjo tuoj pat po to, kai jie buvo 

izoliuoti.  

Tilžės operatyvinio būrio inicijuotose masinėse žudynėse Palangoje, prie Birutės kalno, 1941-06-27 

d. sušaudyti 95 vietinės žydų bendruomenės nariai (93 vyrai ir 2 moterys) ir 16 nežydų tautybės asmenų, 

kaltinamų buvus tarybinio režimo rėmėjais. 1941-06-29 d. pamiškėje ties Darbėnų miesteliu sušaudyti 

145 žydų vyrai ir 4 raudonarmiečiai. 1941 m. liepos 13–14 d. Darbėnų žydų kapinėse palaidoti 9 žydai (7 

moterys ir 2 vyrai), iš kurių 8 sušaudyti pačiose kapinėse.  

Iš viso vokiečių karinės administracijos laikotarpiu žuvo 156 Darbėnų žydų bendruomenės nariai. 

Vokiečių civilinio valdymo laikotarpiu (nuo 1941 m. rugpjūčio pr. iki okupacijos pabaigos) naciai ir jų 

kolaborantai Lietuvoje naikino visus žydus – vyrus, moteris ir vaikus. Palangos žydų bendruomenės 

moterys ir vaikai (per 300 žmonių), kurie buvo kalinami Valteriškių kaimo stovykloje, t. y. mažajame 

gete, sušaudyti 1941-10-12 d. Kunigiškių miške. Kartu su jais sušaudyta ir 100 Kretingos valsčiaus žydų 

bendruomenės moterų. Darbėnų sinagogoje, t. y. mažajame gete, kalintos vietinės žydų bendruomenės 

moterys, vaikai ir pagyvenę vyrai (apie 420 žmonių) 1941 m. rugpjūčio pab. ir rugsėjo pr. sušaudyti 

dviejose Balto Kalno miško vietose.  

Iš viso 1941 m. vasarą ir rudenį sušaudyti ar kitais būdais nužudyti, dėl prasto maitinimo mirė 419 

Palangos ir 576 Darbėnų žydų bendruomenių nariai, t. y. 995 asmenys.  

             6. „Genocidas ir rezistencija“ 2014 m. Nr. 2(36) (http://genocid.lt/centras/lt/2296/a/). A. 

Rukšėnas. Kretingos žydų bendruomenės žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį. 

 

http://genocid.lt/centras/lt/2296/a/


19 
 

    Pirmasis etapas – tai žydų izoliavimas. 1941 m. Kretingos turgaus aikštėje birželio 24 d.  suimta 

apie 340 žydų vyrų (maždaug nuo 14 iki 60 metų amžiaus), o birželio 26–27 d. – apie 540 žydų tautybės 

moterų, vaikų ir pagyvenusių vyrų. Vyrai buvo uždaryti sinagogoje, kalėjime ir policijos areštinės 

patalpose, kurios greta savo pagrindinės paskirties atliko ir laikinų koncentracijos stovyklų funkcijas. 

Žydų tautybės moterys, vaikai ir pagyvenę vyrai (apie 560 asmenų) buvo uždaryti į mažąjį getą, 

neturėjusį savivaldos. Apie 100 mažojo geto kalinių, t. y. moterų, buvo  vežta į stovyklą prie Valteriškių 

kaimo (Palangos vls.). 

Antrasis žydų žūties etapas – naikinimo operacijos. Kvecių miškelyje 1941 m. birželio pabaigoje 

sušaudyta apie 330 žydų vyrų. Tikėtina, kad 1941 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. čia galėjo būti sušaudyta ir 

palaidota dar 230 žydų tautybės moterų, vaikų ir pagyvenusių vyrų. Kretingos žydų kapinėse sušaudyta 

ir kitais būdais nužudyta apie 230 žydų tautybės moterų, vaikų ir pagyvenusių vyrų. Iš viso čia palaidota 

apie 237 Kretingos valsčiaus žydų bendruomenės nariai. 1941-10-12 d. Kunigiškių miške (Palangos vls.) 

kartu su kitais stovyklos prie Valteriškių kaimo kaliniais, t.y. Palangos žydų bendruomenės nariais, 

sušaudyta ir apie 100 Kretingos žydų bendruomenės moterų. Kvecių miškelyje palaidoti 43, o Kretingos 

žydų kapinėse – 21 nežydų tautybės asmuo.  

Kretingos žydų bendruomenės žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį buvo vokiečių okupacinės valdžios 

įstaigų (vokiečių karo komendantūros, civilinės administracijos, karo lauko žandarmerijos, Tilžės 

operatyvinio būrio) ir lietuvių institucijų (savivaldos, viešosios, saugumo ir kriminalinės policijos, 

pagalbinės policijos) bendradarbiavimo padarinys. Didžiausia atsakomybė už Kretingos žydų 

bendruomenės žūtį tenka Tilžės operatyviniam būriui, Telšių apygardos Kretingos rajono saugumo ir 

kriminalinės policijos pareigūnams, kurie organizavo žydų ir kitų asmenų žudynes.  

Kretingos valsčiuje ir apskrityje 1941 m. vasarą ir rudenį prie žydų ir kitų asmenų persekiojimo ir 

naikinimo netiesiogiai prisidėjo apie 731 vietos gyventojas; tai buvo pareigūnai, kurie dirbo lietuvių 

savivaldos įstaigose (32 asmenys), viešojoje policijos (93), saugumo ir kriminalinėje policijoje (6), 

tarnavo pagalbinėje policijoje (apie 600 asmenų). Kretingos mieste ir valsčiuje prie žydų naikinimo 

prisidėjo apie 86 asmenys, t.y. 4 savivaldybės, 6 saugumo ir kriminalinės policijos, 26 viešosios policijos 

įstaigų pareigūnai ir apie 50 pagalbinės policijos narių. Nustatyta, kad 242 asmenys iš 731 atliko 

veiksmus, susijusius su jų netiesioginiu dalyvavimu vykdant žydų ir kitų asmenų persekiojimą ir 

naikinimą. Taip pat nustatyta, kad iš 242 asmenų visoje Kretingos apskrityje tiesiogiai dalyvavo žydų ir 

kitų asmenų naikinimo operacijose, t. y. šaudė ir 

kitais būdais žudė, apie 79 asmenys, o Kretingos mieste ir valsčiuje apie 11 asmenų. 

                  7. „Genocidas ir rezistencija“, 2006, Nr. 2(20) (http://genocid.lt/centras/lt/447/a/). 

V.Brandišauskas. Mažeikių apskrities žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metais.  

... 1941 m. vasarą visuose Mažeikių apskrities valsčiuose susikūrė sukilėlių būriai. Masiniai žydų 

suėmimai Ylakiuose ir Mažeikiuose prasidėjo liepos pradžioje. Žydai dažniausiai buvo suimami šeimomis 

ir uždaromi į sinagogas (jos buvo visų valsčių centruose), rečiau – į daržines, rūsius ir pan. Suėmus žydus 

buvo surašomas jų turtas, užantspauduojami tušti likę namai. Surašyti daiktai buvo vežami į sandėlį ir 

laikomi iki žydų sušaudymo. Uždaryti žydai buvo laikomi apie dvi savaites (ilgiau gal tik Mažeikių žydai). 

Vyrai paprastai buvo laikomi atskirai nuo moterų, vaikų ir senelių. Kalinimo metu žydai buvo varomi į 

darbus – šluoti miestelio gatvių, ravėti runkelių, krauti malkų ir pan.; neišvengta juos žeminančių akcijų.  

http://genocid.lt/centras/lt/447/a/
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      Maistu suimtuosius dažniausiai aprūpindavo vietos gyventojai. Mažeikių žydai netoli miesto 

šalia Ventos upės esančiose žydų kapinėse buvo sušaudyti paskutinėmis liepos dienomis, atvarytieji iš 

valsčių – pirmomis rugpjūčio dienomis. Šaudymai truko 3–4 dienas, juose dalyvavo Mažeikių bei valsčių 

baltaraiščių būrių nariai ir policijos pareigūnai. Neabejojama, kad vokiečiai kariškiai dalyvavo tik pirmą 

dieną.  

Prie Mažeikių sušaudytų žydų skaičius nurodomas skirtingai: nuo 3 (pasak įvykių liudytojų) iki 4 

tūkst. (anot komisijos, 1944 m. ekshumavusios palaikus). Autoriaus tyrimo nuomone, aukų būta apie 2,5 

tūkst. Vieninteliai Ylakių žydai nebuvo išvaryti į Mažeikius. Jie – ne daugiau kaip 400 – buvo sušaudyti ir 

palaidoti miestelio žydų kapinėse. Likusį apskrities žydų turtą pasidalijo buvę baltaraiščiai, ne toks 

vertingas turtas buvo parduotas vietos gyventojams. 

             8. „Genocidas ir rezistencija“ žurnaluose rasite ir duomenis apie holokaustą Alytaus, Raseinių, 

Telšių, Lazdijų, Kėdainių Kauno, Vilniaus apskrityse, Pilviškiuose, Molėtuose, Kelmėje, Vaiguvoje, kitose 

Lietuvos vietose. 

              9. A. Bubnys. Kauno getas (1941–1944 m.) (http://genocid.lt/Leidyba/16/bubnys.htm).  

Kauno žydų diskriminavimas ir persekiojimas prasidėjo jau pirmomis karo dienomis. Atvykus į 

Kauną vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės vadui W. Stahleckeriui, nacių pastangomis 

1941 m. birželio pabaigoje buvo suorganizuoti didžiausi Lietuvoje žydų pogromai. Didžiuliai pogromai 

vyko Vilijampolėje. Žydų žudynes vykdė vokiečių saugumui pavaldūs ginkluoti lietuvių būriai 

(vadinamieji lietuvių partizanai, iš sovietų kalėjimo išsilaisvinę kaliniai ir kriminaliniai elementai). 

Pogromų metu buvo nužudyta keli tūkstančiai žydų (tarp aukų buvo moterų ir vaikų).  

1941 m. liepos pradžioje prasidėjo masinis žydų šaudymas Kauno VII-e forte. Žudynes vykdė 

vokiečių gestapininkai ir lietuvių Tautos darbo apsaugos bataliono (TDA) kareiviai. Nuo karo pradžios iki 

geto įsteigimo (1941-08-15 d.) Kaune galėjo būti nužudyta apie 8 tūkst. žydų. Masinės žudynės buvo 

tęsiamos ir po geto įsteigimo (1941-08-15 d.). Žydai buvo žudomi Kauno IV ir IX fortuose. Po "didžiosios 

akcijos" (1941-10-29 d.) gete liko gyventi apie 17 tūkst. žydų (perpus mažiau, negu jų gyveno Kaune iki 

karo).  

Stabilizacijos laikotarpiu buvo sukurta plati geto administracinė struktūra, kuriai vadovavo Seniūnų 

taryba. Getas tapo savotiška mikro-valstybe, turinčia savo valdžią, ekonomiką, dvasinio ir kultūrinio 

gyvenimo formas. Geto vadovybė ypač daug dėmesio skyrė žydų darbo jėgos panaudojimui, darbo 

intensyvumui, darbininkų ir darbo įstaigų skaičiaus didinimui. 

1943 m. rudenį Kauno getas buvo pertvarkytas į SS koncentracijos stovyklą. Geto valdymą iš 

vokiečių civilinės valdžios perėmė SS. Žydų gyvenimo kontrolė buvo dar labiau sugriežtinta. Žydai galėjo 

dirbti tik izoliuotose stovyklose, darbo brigados civilinėse įstaigose buvo išformuotos. Geto savivalda iš 

esmės buvo panaikinta ir SS kontrolė getui dar labiau sugriežtinta. 

Artėjant frontui, 1944 m. liepos 8–13 d. Kauno getas buvo likviduotas – pastatai sudeginti, apie 6–7 

tūkst. žydų išvežta į Vokietijos koncentracijos stovyklas, apie 1 tūkst. nužudyta geto likvidavimo metu: 

išsigelbėjo tik apie 300–400 geto kalinių.  

Karo pabaigos nacių koncentracijos stovyklose sulaukė vos keli šimtai Kauno žydų (iš daugiau kaip 

30 tūkst., gyvenusių iki karo). 
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Ilgiausiai Lietuvoje veikė Kauno ir Šiaulių žydų getai (nuo 1941 m. liepos vidurio iki 1944 m. liepos 

vidurio). Nacių okupacijos laikotarpiu Kauno žydų bendruomenė patyrė ypač didelį nuostolį. Dėl 

blogesnių partizaninio veikimo sąlygų, lyginant su Vilniaus sritimi, iš Kauno geto į miškus pasitraukė 

mažiau antifašistinio pogrindžio dalyvių negu iš Vilniaus geto.  

                                                       

                   KARBAUSKIS KULTŪROS KOMITETE PAŽEIDĖ  

                                  PILIEČIŲ KONSTITUCINES TEISES                                                                                                       

 
                                                                           LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KULTŪROS POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS 

 PREAMBULĖ 

                   APSUKRUSIS KARBAUSKIS KULTŪROS KOMITETE PAŽEIDĖ 
PILIEČIŲ KONSTITUCINES TEISES 

Kęstutis K.Urba 

                             Šį trečiadienį (2019-09-18) Seime įvyko R.Karbauskio vadovaujamas Kultūros komiteto 
posėdis[1] į kurį sugužėjo per dvi dešimtis suinteresuotų piliečių. Pirmus šešis klausimus – penki 
įstatyminiai pakeitimai ir personalijų teikimas į Kultūros tarybą R.Karbauskis sutvarkė  

 

meistriškai žaibiškai. Tereikėjo 16 minučių. Likusio paskutinio ir svarbiausio ministerijos parengto 
“Kultūros politikos pagrindų įstatymo” diskutavimo teko laukti visiems dar daugiau nei valandą – 
komiteto pirmininkas paskelbė pertrauką, nes tik tada – “11:20 iš prezidentūros atvažiuos Kultūros 
ministras”. 

Visą šį tarpą grupei piliečių prasitrynus Seimo kavinėse, ministras Mindaugas Kvietkauskas 
atvyko pavėlavęs dar 5 min., bet nuobodus 25 minutes trukęs Kultūros Teisės departamento vadovo 
pristatymas to, su kuo visi buvo susipažinę, jau buvo prasidėjęs. Diskusiją pradėjęs Seimo narys nuo 
konservatorių L.Kernagis priekaištavo, kad ministerija negirdi kultūros lauko atstovų. Ministras atsakė, 
kad buvo daugybė svarstymo visose įmanomose tarybose ir komisijose. Mantas Adomėnas pareiškė, kad 
 kultūra yra reiškinys kylantis iš apačių, o ne koks nors valdiškas reguliavimas, nelyg, “Lietuvos 
geležinkeliams”.  Seimo narys R.Šarknickas pastebėjo, kad meno kūrėjų laukas yra didžiulis, tad 
nenuostabu, kad darbui reikia ne vienų metų, ir kad neišvengiamos nuomonių įvairovės. Jis pats 
priklausąs didžiulei Seimo Etninės kultūros tarybai, o ši atmaina yra akcentuota ir Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatyme, kaip tvirtybės pagrindas. Stasys Tumėnas pyktelėjo, kad įstatymo rengimo darbo 
grupė yra anonimine. Ministras atsakė, kad jokios darbo grupės rezultato nedavė, todėl įstaymą rengė 
ministerijos teisininkai bei ministro kūrybinė grupė. 

Atėjo ir man eilė po eilės tuštokai samprotavusių tarti savo žodį, bet skubantis R.Karbauskis 
tiesiogine prasme bandė man užčiaupti burną, pertraukinėjo ir nurodinėjo pateikti viską raštu, bet žodį 
35 sekundėms  gavau po ginčo,  vis tik,  kaip atsakymą Kernagio-Adomėno pastebėjimams. 

Reikalo esmė – jei įstatymas vadinasi Kultūros politikos…, tai jame ji ir turi būti apibrėžta, 
kad žmonės nemanytų, jog kultūra, tai popierių nešiojimas iš ministerijos į vyriausybę, o iš ten – į Seimą  

bei pinigų dalybos.  Todėl, pateikiau tokią kultūros politikos sampratą paremtą klasikiniais visų 
visuomenių siekiais: 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5255460650151956070__ftn1
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2. Kultūros politika – valdžios bei kultūros įstaigų  ir visuomenės organizacijų bei asmenų 
vykdoma pažangių veiksmų visuma, kuria pasiekiama visapusės -  dvasinės ir materialios gyventojų 
gerovės, teisingumo, saugumo bei laisvių, tam reikalingos tvarkos kūrimu. 

Juolab apie tai kasmet, pakviestas profesūros, paskaitau  „Gerovės valstybės kūrimo 
praktines problemas“ studentijai. 

Kiti du dalykai su kuriais norėjau supažindinti Seimo narius bei svečius buvo, irgi, 
fundamentaliai svarbūs. Atėjo laikas kultūros lauko išplėtojimui, kadangi žymiausi pasaulio kultūrologai 
– teoretikai bei strategai   prof.dr.Armin Klein ir prof. Raymond Weber ragina nesiriboti atgyvenusia 
kultūros politikos samprata, kuri ją spraudžia vien į meno raiškos ir sklaidos bei paveldo infrastruktūros 
užtikrinimą.  Todėl siūlau papildymą: 6 straipsnis. Ministerijų kompetencija kultūros politikos 
srityje 

6)  kaupia, sistemina, analizuoja, vertina ir skelbia informaciją kultūros politikos 
klausimais, apimančiais darbo, verslo, poilsio ir vaišinimosi, teisinę, žiniasklaidos, politinę, šeimos 
ir jaunimo, elgesio ir kūno bei sveikatinimo, mokslo kultūras, o taip pat sakralinę, etninę, paveldo 
ir meninės kūrybos kultūras.    

Demokratinėje visuomenėje yra privalomas ministerijos atsiskaitomumas visuomenei, o jį 
geriausiai įgyvendinti to paties straipsnio išplėtojimu tokiu būdu: 

 2)  kiekvienais metais organizuoja „Metų kultūros knygos“, kurioje identifikuojami 
bei prognozuojami  vykstantys visuomenėje kultūros procesai, sukūrimą,  jų reguliavimui  rengia 
kultūros srities plėtros programą, organizuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; 

7)  kiekvienais metais pristato „Metų kultūros knygą“ visuomenei, teikia pasiūlymus  

 

valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais; 

Tai gan paprasta – tereikia Kultūros ministerijai duoti užsakymą Švietimo ir mokslo bei 
sporto ministerijos pavaldume esantiems Kultūros tyrimų institutui, kuris užsiima filosofija, estetikos 
gvildenimais ir gražių knygų leidyba, bet netyrinėja pačios kultūros procesų, o, taip pat, įkinkyti rimtam 
darbui ir Socialinių tyrimų centrą. Kad ir tai gautų geresnę eigą reikia tokio papildymo   

1)      remdamasi mokslo tyrimais kultūros sferoje ir esama teisine baze, formuoja 
valstybės kultūros politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą; 
  

Viskas, ko ne elementaru, tačiau tokiais papildymais pilkas, tik esamą situaciją 
apiforminantis ministerijos stalčių įstatymėlis įgauna proveržio kultūros sferoje pagreitį. 

Šia prasme R.Karbauskis nedavęs apie tai pakalbėti dviejų minučių, kaip sakoma,  pats sau 
šovė į koją. Kai jis mane pertraukinėjo, norėjosi atsistoti ir trinktelėti Seimo durimis. Kaip gi čia yra? 
Apsukrus verslininkas prasibrovęs į politikos viršūnes, dar ir jaunesnis dvejomis dešimtimis metų, Seimo 
rūmuose nurodinėja man – Karaliaus Jono Sobieski dešinės rankos, sumušusios turkus prie Vienos ir, po 
to, prieš daugiau nei du šimtus metų, turėjusios  Seimo maršalkos postą, giminės atstovui. Matyt, reiktų 
man ateiti į Seimą su giminės herbu bei etmono lazda, bet kad jau nebe tie laikai, nors pažaisti didybės 
manija būtų ir graudokai linksma. 

Vienok, Lietuvos Konstitucija įtvirtina piliečių teisę dalyvauti valstybės valdyme bei skleisti 
informaciją, o šios teisės posėdyje ne visai etiškai buvo R.Karbauskio ribotos. Tuščia jų, bet negi sunku po 
pirmų posėdžio 16 minučių pirmininkavimą atiduoti pavaduotojui S.Tumėnui, kad per atsiradusią 
valandą iki valiai aptartume krūvą svarbiausių dalykų? Ne kavos gerti susirinkome. Nesvarbu, kad be  
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filologo ministerio - jam galėtų esminius dalykus susakyti. O baisiausia, kad komitete išryškėjo 
absoliučiai žema komunikavimo kultūra. Šiais IT laikais prikabinti e-forumą, kur visi pagal gražiai 
struktūrizuotas temas išdėstytų savo pageidavimus ir apstebėjimus bei dar ir balsuotų. Nereikėtų vilkinti 
projekto metų metus -trys keturi mėnesiai – ir pirmyn į proveržį.     

Visgi, pozityvus dalykas buvo tame, kad per pertrauką pavyko sudominti besirūpinantį 
ankstyva  vėžinių susirgimų diagnostika R.Karbauskį inovatyviais imuniniais metodais bei tam 
reikalingais finansais, ir jis pažadėjo pasitarti su A.Veryga. Deja, tuo pat metu posėdžiavęs Seime 
Sveikatos reikalų komitetas nubraukė dalį vilčių jo pirmininkės A.Kubilienės abuojumu. Bet apie tai – 
kitame rašinyje. 

O pasigardžiavimui pateikiu savo surašytą recenziją ministerijos projektui bei pataisytą 
įstatymo tekstą. Bei įvairių kultūros plačia prasme sričių apibūdinimą.  Proveržiui. 

 RECENZIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMUI 

1.       NAUJUMAS 

  
Iš daugiau nei pusantro šimto kultūros definicijų projekte pasirinktas įmantrus, iš 
realybės  konteksto iškrentantis, būk tai, kertinis ir pamatinis  kultūros sampratos 
apibrėžimas, apeliuojantis į semiotikos ir semantikos sritis (2 str.3).  Tai iš karto įvelia 
daugybę neapibrėžtumų ir painiavų, pradedant pačiu pirmu preambulės teiginiu. Šis su 
projekte siūlomu specifiniu minimu  moksliniu apibrėžimu lyg daro  
 

užuominą, kad pilietiškumas, pasiaukojimas, darbštumas, pagaliau mūsų teisinė-politinė kultūra 
yra Lietuvos valstybės pagrindas, tačiau kultūros apibrėžime nėra vietos KALBAI, kuri, anaiptol 
nėra tapati raštijai, kuri LDK, beje, buvo vykdoma senąja bažnytine slavų kalba. 

  

Sveikintinas bandymas apibrėžti kitų ministerijų vaidmenį jų indėlyje į kultūrinius 
procesus (6 str. 2). Paeiliui papunkčiui netiesiogiai apeliuojama į FM, URM, VRM, EIM, ŠMSM, 
SADM, SAM, AM ir net KAM  bei VSD kompetencijų ir atsakomybės (žr. 13) formuodamos valstybės 
apsaugos nuo informacinių grėsmių politiką.) sritis. Ministras lyg ir įsiklausė į mano žodžius, kad 
kultūros ministerija turi sukoordinuoti „visų kultūrų“ ir jų sričių vyksmus bei vadybą. 

  
  

Sovietinių kultūrnamių palikimas bandomas paslėpti po naujoviška iškaba – Kultūros 
kompetencijų centrai (14 str). Kiek kainuos vien iškabų ir blankų pakeitimas? Koks jų santykis 
pvz. su Vietos bendruomenių namais? Noras gal ir neblogas – teikti metodinę pagalbą, mokyti, 
tačiau nereikia užmiršti, kad liaudies tautinė - meninė kūryba labiau kyla iš apačios, iš jos 
pačios, o reikalingas centrizmas, tradiciškai funkcionuoja prieš Dainų ir šokių šventes, 
festivalius, plenerus, muges, stambesnes parodas. 
  
2.       ESMINĖS PROBLEMOS 
  
Nėra kultūros politikos sampratos – apibrėžimo, paliekant tai traktuoti tradiciškai:  raštų 
nešiojimas tarp ministerijos kabinetų, biudžeto ir įstatyminių projektų teikimas vyriausybei bei 
Seimui ir esamos pavaldžios sistemos administravimas. 
  
Neįtvirtintas patariamasis-nukreipiamasis mokslinių įstaigų – pvz. „Kultūros tyrimų instituto“ 
vaidmuo ir lieka neaiški šio instituto bei viso MOKSLO vieta kultūros sistemoje. 
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Aiškiai pažeidžiamas etninio savitumo principas: 14 str. 2) formuoja vieningus teikiamų paslaugų 
kriterijus; (gi žemaičiai labiau mėgsta dūdas, o aukštaičiai – armonikas). 

  

Pažeistas valstybės konstitucinis demokratinės sąrangos principas: NVO vaidmuo susiaurintas 
iki pasiūlymų teikimo, o nėra pvz. ministerijos teikiamos valdžiai ir visuomenei būtinos 
inovacijos sampratos -   „Metų kultūros knygos“, kurioje būtų apibūdinta vykstantys valstybėje 
kultūriniai procesai, jų prognozės bei būtinas reguliavimas, pristatymo bei  aprobavimo 
visuomenėje. 

       Nedera įstatyme siūloma  „Kultūros visuomenės“ (NVO nariai, kultūros įstaigų biurokratija, 
laisvieji menininkai – dažnai ir bohema) samprata prie solidumo reikalavimų įstatyminei bazei 

 3.       IŠVADOS 

  
Projekte dėl jo eklektiškumo yra akivaizdus darnos tarp jos atskirų dalių stygius, dar ir, iš 
esmės, netiesiogiai prisirišus prie atgyvenusios siauros kultūros politikos sampratos, ją 
tapatinant su esamos menų raiškos bei sklaidos (teatrai,  koncertai, bibliotekos, 
muziejai...) ir paveldo bei keleto informacijos kanalų infrastruktūros užtikrinimu. Nėra 
integruojama bei pabrėžiama ir mums šventa etninė kultūra. Todėl toks įstatymas negali 
atnešti Lietuvos valstybei ir visuomenei jokių esminių permainų, o tik sava  migla, nelyg, 
„naujas karaliaus rūbas“ ar „padėvėta kepurė“, peršamas esamai stagnuojančiai „kultūros“ 
su lėkšta bei „blizgučių“ žiniasklaida, sistemai. 

  

4.       BŪTINI IŠTAISYMAI 
  

Painiavos išvengimui rekomenduotina naudoti pačią plačiausią KULTŪROS sampratą -  žmogiškos 
veiklos įsikūnijimas ir išsipildymas, tai priešpastatant NATŪRAI – gamtinės stichiškos veiklos 
rezultatui, juolab pateiktame įstatymo projekte kultūros apibrėžime nėra takoskyros tarp pozityvios 
bei negatyvios KULTŪROS: naciai irgi turėjo savo „über mensch“ moralę, kaip ir kriminaliniai 
elementai turi savo kultūrą, o semantikos-semiotikos akcentas per ženklų-prasmių sistemas ją kreipia 
į tapatinimą su informacija, kai pačiame įstatyme kūrybos sureikšminimu (3 str. 1)  ji siaurinamai 
kreipiama, neabejotinai, tradiciškai vien į meninės kūrybos sritį arba „gero, kultūringo elgesio“ 
ministerijose bei jų veiksmuose plotmę, beje, be reikiamų vadybinių elementų  - pvz. minėtos „Metų 
kultūros knygos“  ir  atitinkamų specifinių įgaliojimų premjero –kultūros ministro duetui, kaip ir 
demokratinės kontrolės galių visuomenei per platesnių teisių NVO įtvirtinimą . 

  
Taip neutraliai apibrėžus kultūrą, natūraliai iškiltų pažangios arba pozityvios kultūros 
apibrėžties poreikis su jos vaidmeniu, sietinu su humanizmo tradicija bei atitinkamas kultūros 
politikos sampratos atsiradimas, kylantis iš klasikinių visų visuomenių tikslų: 
  
Kultūros politika – valdžios ir visuomenės pažangių veiksmų visuma, kuria pasiekiama visapusės -  
dvasinės ir materialios gyventojų gerovės, teisingumo, saugumo bei laisvių, tam reikalingos tvarkos 
kūrimu. 
  
Tai susišaukia tiek ir su Seimo nario priesaika, su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 
deklaracija, pasirašyta 2018 02 15 Seime („siekti gerovės visiems“), tiek ir su Prezidento 
G.Nausėdos propaguojama Gerovės valstybės koncepcija. Tokia apibrėžtis žymiai geriau  
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atitiktų sveikintiną kitų ministerijų įtraukties į kultūros lauką siekį. Tada, suteikus reikiamą 
vietą mokslo įstaigų sukoordinavimui (pvz. Socialinių tyrimų centro ir „Kultūros tyrimų instituto“ 
– „Metų kultūros knygos“ rengime)  kultūros politikoje atsirastų reikiamas dėmesys ir darbo bei 
verslo, mums aktualios poilsio (vaišinimosi) kultūrai, kaip ir teisinei, politinei, žiniasklaidos, 
šeimos ir jaunimo, elgesio ir fizinei kultūrai, o ne vien meninei, sakralinei ir paveldo. Tada rastųsi 
ir nuolatinis kasmetis valdžios bei visuomenės dėmesys kultūros procesų identifikavimui, 
prognozavimui bei reguliavimui. 

  
Beje, gerovėje telpa estetiniai, paprotiniai etniniai, paveldo išsaugojimo visuomenės poreikiai, o 
laisvėse – ir meninės kūrybos nepriklausomumas. 

Pataisytas projektas 

                                                       

                   SVEIKATA     

  RIEŠUTAI – PIKANTIŠKAS MAISTAS IR GERAS VAISTAS (pradžia, tęsinys 
sekančiame numeryje) 

Publikuota: 2008 spalio 5d. 11.19 / „Savaitė“  

                  Jau senovėje pastebėta, kad riešutai yra ne tik visų mėgstamas maistas, bet ir geras vaistas. 
Garsusis gydytojas Hipokratas teigė, kad riešutai padeda išgydyti skrandžio, kepenų ir inkstų ligas. 
Žmonės, nuolatos valgantys riešutų, yra sveikesni, rečiau serga širdies ligomis.                                                                                                                                                                                                                                                   

Riešutų savybės:  

                         Visų rūšių riešutuose yra unikalus vitaminų ir mikroelementų balansas, juose gausu 
baltymų, reikalingų organizmo ląstelėms. Skirtingai negu gyvulinės kilmės produktai, kuriuose yra daug 
sočiųjų riebiųjų rūgščių, didinančių cholesterolio kiekį kraujyje, riešutuose yra daug nesočiųjų riebiųjų 
rūgščių, kurios mažina cholesterolio kiekį kraujuje. Be to, riešutai nuo visų riebių gyvulinės kilmės 
produktų skiriasi ir tuo, kad juose yra daug skaidulų, kurios taip pat mažina cholesterolio kiekį kraujyje. 
Riešutų patariama valgyti po nedaug, nes jie gana sunkiai virškinami. Riešutus patariama valgyti lėtai ir 
labai gerai sukramtyti. Per dieną patariama suvalgyti ne daugiau kaip po 10-15 graikinių riešutų 
branduolių (pakanka ir trijų), lazdyno ir žemės riešutų — po 30-50, smulkiųjų riešutų (kedro) — apie 
100 branduolių. Riešutų maistinės ir gydomosios savybės išlieka ilgiau nei  metus.             

                                                       

   GYVENIMO FILOSOFIJA  LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO ŽINIOS 

                       Žmogų sukuria Dievas, ten, aukštai...todėl pas  kiekvieną žmogų palieka dalelę savęs...t.y 

sielą. Siela nemirtinga, ji gyvena tūkstančius metų, tūkstančius įsikūnijimų. Žmogus gyvena žemėje tam, 

kad tobulėtų dvasiškai tol, kol pasidaro labai protingas ir išmintingas. Jeigu per vieną gyvenima netampa 

dvasiškai tobulas, palieka savo fizinį kūną žemėje ir Dievas jį vėl gražina į žemę, suteikdamas naują kūną. 

Į žemę tenka sugrįžti labai daug kartų – tol kol tampa tobulas – tada tampa šventuoju mokytoju arba jo 

siela iškeliauja į dangų visam laikui...Dangus – tai kaip rojus – nuostabus gamtos grožis ir palaima, 

nereikia galvoti apie duoną kasdieninę ir darbą, nebėra jokių problemų, o kaip gyventi tokiom salygom 

sužinosite kai ten pateksite...                                                                                                                                                                                             
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                          Daugelio pasaulyje širdys liūdėjo, ilgėjosi tikro Tikėjimo   (ir dabar tokių yra). Nevarbu, 

kokiu keliu eina žmonės. Svarbu tai kokia jų širdžių kokybė ir koks jų Tikėjimo lygis. Blogiausia, kai 

žmonės praranda tikėjimą...Jums reikia suprasti, kad tikrasis tikėjimas: Meile, Tiesa ir Viltis yra Jūsų 

ŠIRDYJE ir  Dievas gyvena Jūsų širdyse... (pagal knygą  “JEZUS“ 2019, „Sirijaus“ centras).  

                                                       

REDAKTORĖS ŽODIS  

                    Šiandienos LAIKAS diktuoja savas problemas, o jų turime sočiai... 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.                           

                      Artinasi rimti darbai – biudžeto svarstymas, todėl esame susirūpinę savo (Lietuvos 

gyventojų) ateitimi. Seimūnai, gerai įsitaisę pamiršta, kad yra mūsų išrinkti. Mes stengiamės visą 

Lietuvos valdžią informuoti kas mums rūpi, kas mus slegia, tačiau kai kuriems seimūnams tai visai 

neįdomu – jie atsisako laikraštėlį skaityti vietoj to, kad sužinotų ko jie dar nepadarė... Aukštiesiems 

Lietuvos valdininkams kai ką PRIMENAME (žiūr.. KREIPIMĄSI pradžioje).                                                                                                                                                                                 

Dabartinėmis dienomis dar vis veikia vidaus ir išorės priešai: stengiasi sukiršinti lietuvius su žydais...  Ar  

neužteko Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko atsiprašymo visos Tautos vardu?                                                                                                                          

Be atleidimo ir be supratingumo nieko neišspręsime, todėl susitelkime prieš kiršintojus. nes tokio 

sudėtingo istorinio laikotarpio, kurį mums teko išgyventi niekas negali pakeisti... LAIKO NIEKAS 

NESUGRAŽINS ATGAL (prisimenate dainą?), todėl negalėdami nieko pakeisti galime tik visiškai 

susitaikyti, atleisti vieni kitiems ir taip gyventi, kad niekada tokie dalykai nepasikartotų...                                    

TEGU PASAULYJE NIEKADA NEBEKILS KARAI, TEGU TAIKA UŽPILDO MŪSŲ ŠIRDIS IR MES 

NELEISKIME KELTI SUMAIŠTĮ IR PRIEŠPRIEŠĄ!!!  PASAULĮ VALDO MEILĖ, JI VISKĄ  SUSTATYS Į 

SAVO VIETAS.                                                                               

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 rasime vis geresnius sprendimus kartu!                                                                                            
Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų 
solidarumas ir VIENYBĖ! 

Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja visiems. 

Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                          

MŪSŲ DRAUGAI 
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bernardinai.lt                                                                                                                         

                                                         

                     

                                                    

                                       

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

                                            

                    

                                         

                             

                                                                  

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