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                                       VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS      
VEIKSMAI!                                                                                             
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

SVEIKATA – BRANGIAUSIAS ŽMOGAUS TURTAS, TAČIAU LIETUVOS ŽMONĖS 50 

KARTŲ SAUGOJA JĄ MAŽIAU NEGU JAPONAI, TODĖL SERGA 50 KARTŲ 

DAŽNIAU.  ES - LIETUVA VIENA IŠ PIRMAUJANČIŲ SERGANČIŲ GYVENTOJŲ 

GAUSA, daugiausiai sunaudoja cheminių vaistų, kurie dažnas turi pašalinį 

poveikį – todėl vienu atveju gydo – o kitu - kenkia! – sako Lietuvos pensininkų 

susivienijimo Sveikos gyvensenos MOKYKLOS lektorius                                                                        

prof. dr.A.M. OLŠAUSKAS- KU SMF Fitoterapijos katedra. 
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              KARAS turi būti pasmerktas visiems laikams! XXI amžius, žmonės 

samoningi, todėl karas yra atlieka, kurią reikia šalinti nuo  Žemės paviršiaus, 

reikia tai skelbti, nes tik neprotingi nori karo, o mes, visi žemės gyventojai 

turime nepriimti jokios prievartos - tik taikus kūrybingas  gyvenimas yra 

prasmingas ir reikalingas.    

                   Pasaulį valdo MEILĖ, tik blogio jėgos nerimsta, tik karo pramonė dėl 

pinigų kelia sumaištį Žemėje niekada neleiskime reikštis blogio jėgoms! 

Nepasiduokime blogio jėgoms, jeigu žmonės norės TAIKOS, žinoma, 

priklauso nuo kiekvieno žmogaus asmeniškai. Nepamirškime, kad žmonės 

mintimis daug gali padaryti, todėl reikalingas dvasinis tobulėjimas, kad žmonės 

apie tai žinotų,  o tam reikia                                                                                                                                                                                                               

Lietuvos Etikos Universiteto, kuris taps VISO PASAULIO UNIVERSITETU ir karo 

niekada nebebus, bet tam reikia laiko ir žmonių geranoriškumo, supratimo, kurį 

ir išugdys PASAULINIS ETIKOS UNIVERSITETAS ir mes esame jau tai pradėję, 

sėkmės mums visiems, pagarbiai AMG 

                                                       

Šiame laikraštėlyje skaitykite: 

1.  KREIPIMASIS Į VISAS VALDŽIOS INSTANCIJAS. 

2. 2019 M. SPALIO 25 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARO ZIGMO 

VAIŠVILOS SPAUDOS KONFERENCIJOS SEIME „NEĮGALUS SEIMAS, NEĮGALI 

VALSTYBĖ“ PRANEŠIMAS SPAUDAI 

3. MYLIME SAVO MIESTĄ – KLAIPĖDĄ! GARSINAME JĮ SAVO DARBAIS. 

4. SENJORŲ atstovė: gerovės valstybė Lietuvoje sukurta, bet tik 15-ai % gyventojų.  

5. 60+ Laba diena,  

6.  LVT Socialinių reikalų grupės darbo planas. 

7. Zigmas Vaišvila. Sustokime patys. Stabdykime Vytautą Landsbergį. 

2019-08-12 III d. 

8. GAMTOSAUGOS KAMPELIS. 

9. Lietuvos kultūros ministerijos numatomi planai. 

10. SVEIKATA 

11. GYVENIMO FILOSOFIJA 

12. REDAKTORĖS ŽODIS 

13. MŪSŲ DRAUGAI 
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  Lietuvos visuomenės taryba Kodas: 304973418, Teisinė forma: Asociacija 

Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Savickio g. 4 

Įregistravimo data: 2018-12-14 Atsiskaitomoji sąskaita LT22 7300 0101 5735 5388 

„Swedbank“ AB SWIFT kodas HABALT22 

                                    Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina ... 

 

LIETUVOS PREZIDENTUI GITANUI NAUSĖDAI 

VISIEMS LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVAMS: SEIMO PIRMININKUI VIKTORUI 

PRANSKIEČIUI, SEIMO NARIAMS, MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI 

SKVERNELIUI, VISIEMS  MINISTRAMS, TARP JŲ 

LIETUVOS SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTRUI                                                        

LINUI KUKURAIČIUI, LIETUVOS FINANSŲ MINISTRUI VILIUI ŠAPOKAI 

LIETUVOS GYVENTOJAMS 

 

Atsakymas būtinas LVT                                                   protokolas Nr. 15M lva-kr. 

                                     

                                           KREIPIMASIS 
 

Svarstomas biudžetas, todėl norime iš anksto priminti kai kurias senas bėdas: 

 

1.   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! 

2.   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! 

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

palaida bala (apie koordinavimą iš viso nieko neteko girdėti).                                                                                                                                                                            

4.    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! 

5.    Lietuvoje išnaudojami be jokio atlyginimo dešimtmečiais dirbantys visuomenininkai. 
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Būtina tokiems senjorams nors padidinti pensijas – NORIME PRIMINTI! 

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

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

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

8.    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! 

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

naudojama TIK pagal paskirtį – NORIME PRIMINTI! 

10.   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! 

11.   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!                                                                                                                                         

12.  Dėl skubaus socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio padidinimo 2020 m. iki skurdo rizikos 

ribos 307 eurų. NORIME PRIMINTI!                                                                                                                                      

13. Didėjant kainoms būtina indeksuoti pensijas - NORIME PRIMINTI!                                                                                                                                       

 

Kreipimasis patvirtintas LVT Soc.r.gr. steigiamąjame susirinkime protokolas Nr.1  

LVT  SOCIALINIŲ REIKALŲ GRUPĖ vadovas Alvydas Mikelionis   ljoniske@gmail.com; 

                                                       

2019 M. SPALIO 25 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARO 

ZIGMO VAIŠVILOS SPAUDOS KONFERENCIJOS SEIME 

„NEĮGALUS SEIMAS, NEĮGALI VALSTYBĖ“ PRANEŠIMAS 

SPAUDAI 

                          Spalio 25-oji – 1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos diena. Ši mūsų Tautos priimta Konstitucija yra 

kompromisinė. Kompromisinė tarp stipraus Respublikos Prezidento ir 

Seimo vizijų, nes 1992 m. gegužės 23 d. referendume Tauta nepritarė LR 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio ir jo 

bendraminčių inicijuotam referendumui dėl stipraus Respublikos 

Prezidento institucijos atstatymo. Referendume dalyvavo 59,18% iš 2578711 rinkėjų, iš kurių 

40,99% tam pritarė, o 15,13% nepritarė. Beje, šiame referendume rinkėjams buvo pateiktas 

siūlomo priimti įstatymo projektas, ko dabartinis Seimas nepadarė 2019 m. gegužės 12 d. 

referendume pasiūlęs balsuoti už kelias pilietybes, tačiau nepateikęs rinkėjams įstatymo projekto, 

už kurį buvo balsuojama. Tuometinė Aukščiausioji Taryba nebuvo nusiritusi iki dabartinio Seimo 

lygio – nesiūlė balsuoti už katę maiše. 1992-10-25 referendume dalyvavo 75,26% iš 2549962 

rinkėjų, iš kurių 75,42% tam pritarė, o 20,98% nepritarė. 

mailto:ljoniske@gmail.com
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Beje, pirmuoju Atgimimo laikotarpio būsimo Prezidento TSRS Prezidento Michailo Gorbačiovo 

pavyzdžiu planuotas buvo Algirdas Brazauskas. Artėjant rinkimams į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR 

Aukščiausiąją Tarybą, skelbusią Kovo 11-osios Nepriklausomybės atstatymo Aktą, po 1989 m.  

gruodžio 19-20 d.d. įvykusio LKP atsiskyrimo nuo TSPK, A. Brazauskui tapus ne tik savarankiškos 

LKP vadovu, bet ir nuo 1990 m. sausio 15 d. - Aukščiausiosios Tarybos pirmininku vietoje 

atsistatydinusio V. Astrausko, LKP pasiūlė keisti Lietuvos TSR Konstituciją ir tiesiogiai rinkti  

Respublikos Prezidentą. LKP siekė pasinaudoti A. Brazausko ir atsiskyrusios LKP greitai 

augusiu populiarumu: 1989 m. gruodžio pabaigos – 1990 m. sausio pradžios visuomenės apklausa 

parodė, kad net 73% Lietuvos gyventojų palankiai vertino LKP (Sąjūdį – 65%), o A. Brazauską 

palankiai vertino taip pat 73% Lietuvos gyventojų (V. Landsbergį – 12%). Šį entuziazmą sustabdė 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, LPS Seimo Tarybos 1989 m. spalio 31 d. pareiškimu paskelbęs, kad 

„sudėtingu pereinamuoju į visišką suverenitetą laikotarpiu sukoncentruoti visą valdžią vieno žmogaus 

rankose yra neatsakinga. Seimo taryba mano, kad Prezidento institucijos įkūrimas galimas tik 

demokratinėje nepriklausomoje Lietuvoje“.  

1990 m. pradžioje ir dar ilgus metus nuo Sąjūdžio ir Lietuvos žmonių slėptas V. Landsbergio ir 

A. Brazausko slaptas bendrininkavimas buvo išėjęs ir į jų tarpusavio asmeninio rungimosi dėl 

valdžios Lietuvoje finišo tiesiąją. Sulaukus tarptautinio Lietuvos pripažinimo, jau V. Landsbergis 

sumąstė tapti Lietuvos Prezidentu. Tautai tam nepritarus, V. Landsbergis ir jo rėmėjai po 

nepavykusio 1992-05-23 d. referendumo suskaldė LR Aukščiausiąją Tarybą – išvedė iš posėdžių 

salės savo bendraminčius, tuo sutrikdė Lietuvos parlamento darbą. Parlamentui tokiu atsakingu 

Lietuvai metu nebegalint dirbti, buvo priimtas istorinis nutarimas nutraukti LR Aukščiausiosios 

Tarybos veiklą anksčiau laiko ir paskelbti pirmalaikius LR Seimo rinkimus pagal LR Aukščiausiosios 

Tarybos priimtą LR Seimo rinkimų įstatymą bei balsuoti referendume dėl šio kompromisinio LR 

Konstitucijos projekto. Šiam projektui ir pritarė Tauta 1992-10-25 referendume. Beje, tie, kurie sako, 

kad LR Seimo rinkimų įstatymas, nustatantis rinkimus 71 vienmandatinėje rinkimų apygardoje ir 70 

Seimo narių išrinkimą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pažeidžia LR Konstitucijos 55 straipsnį, 

nustatantį, kad Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami remiantis visuotine, 

lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu, turėtų atkreipti dėmesį, kad 1992-10-25 d. LR 

Seimo rinkimai nepažeidė mūsų Konstitucijos, nes pati Konstitucija buvo priimta tik 1992-10-25 d. 

Tai, kad vėliau vykusiuose Seimo rinkimuose vienmandačių ir daugiamandatės rinkimų apygardų 

buvimas pažeidžia LR Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą rinkti Seimo narius lygia rinkimų teise, 

tai yra visų nuo 1992 m. išrinktų LR Seimų nenoras organizuoti LR Seimo rinkimus pagal 

Konstitucijoje numatytą lygią rinkimų teisę. Lygi rinkimų teisė visiems kandidatams užtikrinama tik 

esant visoms rinkiminėms apygardoms vienmandatėmis arba vienai daugiamandatei. Esant mišriai 

rinkimų sistemai lygios rinkimų teisės užtikrinti neįmanoma. 

Kuo skiriasi ir kuo panaši padėtis dabartiniame Lietuvos Respublikos Seime? Tuo, kad 

tuometinis parlamento pirmininkas Vytautas Landsbergis buvo stiprus politikas ir dar turėjo 

pakankamai bendraminčių, beatodairiškai pritariančių jam, kad faktiškai sustabdyti parlamento 

veiklą. Dabartinis parlamento pirmininkas Viktoras Pranckietis, faktiškai jau nieko neatstovaujantis, 

tik dėl Seime susiklosčiusios neaiškios padėties išlaikęs šį postą, ne tik pasmerkė save, kaip politiką, 

užmarščiai, bet ir neaišku, ar turi dar kitą tikslą, kaip išbūti šiame poste iki Seimo kadencijos 

pabaigos. 
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Po to, kai Seimas nepriėmė nagrinėjimui kelių Vyriausybės Seimui drauge su biudžeto įstatymo 

projektu pateiktų mokesčių didinimo įstatymų, Ministras Pirmininkas S. Skvernelis per savo patarėją 

pagrąsino Seimui, kad įvyks pirmalaikiai Seimo rinkimai. Tai atskleidė akivaizdų prieštaravimą tarp  

Vyriausybės vadovo ir Seimo didžiausios frakcijos vadovo R. Karbauskio ir tai, kad pirmoji ir 

antroji S. Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės nėra Seimo valdančiosios koalicijos Vyriausybės. 

Tačiau R. Karbauskio ir jo rėmėjų bėda yra ta, kad R. Karbauskiui, matyt, nesmagu viešai prisipažinti, 

kad jo vadovaujama frakcija Seime, iš esmės, tik popieriuje yra valdančioji, praktiškai neturinti 

įtakos, formaliai žiūrint, savo pasirinkto Ministro Pirmininko S. Skvernelio vadovaujamoms 

Vyriausybėms, kuriose nežinia kas ir kokiais principais surikiuoja ministrus ir viceministrus.  

R. Karbauskis neišdrįso pasipriešinti antrosios S. Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės 

neteisėtam veikimui. Mat pažeidžiant LR Konstitucijos 92 straipsnį Seime nebuvo pristatyta, 

svarstyta ir tvirtinta šios Vyriausybės programa: „Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai 

Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.“ Jei Ministras 

Pirmininkas S. Skvernelis norėjo vykdyti jo vadovaujamos pirmosios Vyriausybės programą, jis 

turėjo teisę negrąžinti jos įgaliojimų Prezidentui G. Nausėdai. Po Prezidento V. Adamkaus išrinkimo 

naujo Prezidento norą teikti naują Ministro Pirmininko kandidatūrą vietoje G. Vagnoriaus sustabdė 

LR Konstitucinio Teismo priimtas išaiškinimas, kad Ministras Pirmininkas neprivalo atsistatydinti po 

naujo Prezidento išrinkimo, nes Vyriausybė vykdo Seimo patvirtintą jos programą. Jei Ministras 

Pirmininkas S. Skvernelis norėjo išvengti šios privalomos procedūros Seime, tai jis turėjo negrąžinti 

jo vadovaujamos pirmosios Vyriausybės įgaliojimų Prezidentui G. Nausėdai. Įgaliojimai grąžinti, o 

nauji įgaliojimai iš Seimo negauti.  

R. Karbauskio galių ribotumą patvirtina ne tik ministrų skyrimas, bet ir jo garsiai peikiamų 

Tėvynės Sąjungos partijos ir buvusios Prezidentės D. Grybauskaitė kadrų skyrimas į politinio 

pasitikėjimo pareigybes S. Skvernelio vadovaujamose Vyriausybėse. Buvusios Prezidentės D. 

Grybauskaitės patarėja teisės klausimais Rasa Svetikaitė tapo ne tik naujo Teisingumo ministro 

patarėja, bet ir rikiuojama į viceministrus. Pirmąja Ministro Pirmininko S. Skvernelio vadovaujamos 

Vyriausybės kanceliarijos kanclere buvo paskirta buvusio Ministro Pirmininko A. Kubiliaus į Lietuvą 

iš JAV investicinio banko „Goldman Sachs“ pasikviesta Milda Dargužaitė, dirbusi Ūkio ministro 

patarėja ir agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadove. Dabartinis Ministro Pirmininko S. Skvernelio 

vadovaujamos Vyriausybės kanceliarijos kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis dirbo 

Ministro Pirmininko A. Kubiliaus vadovaujamos antrosios Vyriausybės kanceliarijos kancleriu. 

Finansų ministras nuo 2016 m. - Vilius Šapoka. Prezidentės D. Grybauskaitės pirmosios Prezidento 

rinkimų kampanijos vadovui V. Vasiliauskui tapus Lietuvos banko valdybos pirmininku, V. Šapoka 

2012 m. buvo paskirtas Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento 

direktoriumi. Prezidentaujant D. Grybauskaitei net strateginių Lietuvos valstybės energetikos įmonių 

steigėjo teisės buvo perduotos iš Energetikos ministerijos Finansų ministerijai. 

Lietuvos visuomenės taryba ir signataras Zigmas Vaišvila gavo net raštiškus LR Seimo 

valdybos prisipažinimus, kad ši institucija nieko nebegali. LR Seimui pasišovus tirti Lietuvos politikų 

sąsajomis su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis, rugsėjo 10 d. pasiūlėme Seimui ištirti ir, 

mūsų nuomone, didžiausios grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui – buvusios Prezidentės 

Dalios Grybauskaitės buvimą iki šiol Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi. Gavome Seimo 

valdybos raštus, kuriuose teigiama, kad „Seimo valdyba neturi įgaliojimų alikti tyrimų, apklausti 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_bankas
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liudytojų, reikalauti duomenų iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų ar politinių 

partijų“, negali „vertinti jų veiklą“. 

Tirti Seimo narės Irinos Rozovos ir kitų veiklą Seimas turi įgaliojimus. Tirti Bražuolės tilto 

susprogdinimą, „Snoro“ banko klausimą, ir net Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centro įvykdytą mirusiųjų kardinolo V. Sladkevičiaus, D. Banionio ir S. Sondeckio apšmeižimą galėjo. 

Ir staiga Seimo valdyba prarado atmintį. Nebeprisimena, kad gali duoti pavedimus, sudaryti darbo 

grupes ir kreiptis į Seimą. Seimas, Gerb. Seimo valdyba, priiminėja įstatymus ir nutarimus, 

privalomus visoms Lietuvos institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims. Ir buvusiai 

Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei taip pat. Matyt, ir viešai paskelbtos informacijos apie V. 

Bako bei L. Kaščiūno sąsajas ir galimai gautą atlygį iš užsienio spec. tarnybų netirs, nors Seimo narys 

Z. Jadinskis dėl to kreipėsi į Seimą? Žodžiu, yra lygūs ir lygesni Seimo nariai. 

Todėl norisi paklausti, ką Seimo didžiausioji frakcija ir jos vadovas R. Karbauskis begali 

nuveikti net Seime? Ypač kai klausimai susiję su D. Grybauskaitės asmeniu, Tėvynės Sąjungos 

partijos nariais ir S. Skvernelio bendražygiais? Matyt, belieka viena išeitis – skirstytis šiam Seimui. 

Ne tik Seimo, bet ir visos mūsų valdžios neįgalumą pademonstravo tragedija Alytuje. 1989 m. 

buvau Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sudarytos valstybinės komisijos Jonavos „Azote“ 

vykusiai avarijai tirti, mačiau savo akimis nukentėjusius kaimus. Tačiau dabartinės Lietuvos valdžios 

neveikimas dienų dienas, avarijos mąsto nesuvokimas, apsimetimas, kad tai nėra vien tik Alytaus 

rajono klausimas, nesusigaudymas ar net civilinės saugos bei priešgaisrinės apsaugos įrangos ir 

instrukcijų neturėjimas ar jų nesilaikymas, nesuvokimas ir net nesidomėjimas, kokios medžiagos ir 

kiek išsiskiria iš 1880 tonų degančių padangų, kurios, beje, tebedega, – visa tai šiurpina. 

Atsakomybės jausmo Lietuvos valdžia neturi.  

Jei šiomis dienomis, svarstant 1,1 mlrd. EUR deficitinį Lietuvos biudžetą, nusprendžiama už 

300 mln. EUR pirkti iš JAV šešis sraigtasparnius, kurie, pagal viešai skelbiamą informaciją, JAV 

kariuomenei parduodami už penkiskart mažesnę kainą (ir manau, neprastesni nei Lietuvai), jei dar 

papildomai reikės pirkti jų ginkluotę, tai šio deficitinio biudžeto antklodės tampimas tarp 

pensininkų, mokytojų, žemdirbių, kultūros įstaigų ir beatodairiškai didinamų karo išlaidų yra visiškai 

amoralus. 

Visų šakų Lietuvos valdžios neįgalumas turėti savo nuomonę ir adekvačiai raguoti, priiminėti 

būtinus sprendimus, net akivaizdžiai pasikeitus pasaulio geopolitinei situacijai, visų pirma, po 

paskutiniųjų įvykių Turkijoje ir Ukrainoje, jau net gąsdina.  

TODĖL LIETUVOS VALDŽIA, NUSPRENDUSI DIRBTI SAU, BET NE LIETUVOS 

PILIEČIAMS, PRIVALO ATSISTATYDINTI! 

                                                       

 

KAIP MES MYLIME IR GARSINAME SAVO MIESTĄ! 



8 
 

       

 Klaipėda senovėje                                                          Klaipėda šiandien 

                            Mūsų organizacija Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) vieną iš darbo plano 

2017/2020 m. turi užsibrėžusi tikslą: kaip atgaivinti Lietuvą kaip Jūrinę valstybę. Į mūsų kritiką 

atsiliepė senieji jūrų kapitonai, reikšdami pritarimą, kad Lietuva beveik sunaikinta kaip jūrinė 

valstybė, o dar labiau baigia sunaikinti ir miesto gyventojus, kurie, esamomis ekologinėmis salygomis 

jau greitai nebegalės jame gyventi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nuo  to laiko Lietuva kaip jūrinė valstybė pradėjo aktyviai reikštis miesto spaudoje. Štai ir dabar 

„Klaipėda“ rašo intervių su nauju susisiekimo ministru Jaroslavu Narkevičiumi, kuris kalba apie 

Susisiekimo ministerijos planus Klaipėdos ateičiai: „Viena esminių prielaidų efektyviai, sklandžiai 

uosto plėtrai yra Uosto bendrojo plano patvirtinimas, kuris sudarys sąlygas Uosto plėtrai tiek 

artimiausioje, tiek ilgalikėje perspektyvoje“. Straipsnyje kalbama apie krovinių apimtis, 

konkurenciją, bet žmonės gyvenantys Klaipėdoje visiškai pamiršti.                                                                                                           

                      Gerb. Ministras Jaroslavas Narkevičius pamiršta, kad Uostas ir Žmonės neatskiriami, 

matomai, jis nėra susipažinęs su miestiečiu protestu, kurie nori kad Uostas neužgoštų žmonių 

gyvenimo kokybės. Norime paklausti: kroviniai (kensmingi aplinkai ir kt.) pirmoje vietoje, o 

žmonės varykime lauk iš miesto, nes jau dabar miesto ekologija netinkama žmonių 

gyvenimui.                                                                                                                                                                                                                           

Ar nebūtų paprasčiau Uostą ir jo plėtrą iškelti iš miesto, kaip tai daro civilizuotų kraštų valstybės.                                                                                                                                                                     

Kodėl dabar gerb. Ministrui  viskas svarbu tik apie gyventojus net neprisimenama.                                                                                                     

Civilizuotose kraštuose pirmoje vietoje žmonės, kuriems būtina ekologiškos gyvenimo sąlygos, kad 

būtų sveiki jie ir jų vaikai. Kiek dabar apsigimusių vaikų Lietuvoje ir jų vis daugėja... Statistika 

negailestinga. Ar norime, kad visa Lietuvių tauta išsigimtų?                                                                                                       

Kuriame gerovės valstybę ir patys savo rankomis, savo veikla, kuri koncentruota tik į pinigus ir 

pelnus, varome ir toliau žmones iš Lietuvos.                                                                                                                            

Kada pradėsime galvoti savo širdimi, o ne pinigais? 

Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė 
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SENJORŲ atstovė: gerovės valstybė Lietuvoje sukurta, bet tik                

15-ai % gyventojų  (309) 

 

Spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Tačiau šią 

dieną senjorai pasitinka gana niūromis nuotaikomis. Nors džiaugiasi 

padidėjusi dėmesiu, tačiau vidutinė pensija ir toliau lieka tragiškai maža – 

340 eurų per mėnesį. 

 

Skaitykite 

daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pensininku-atstove-

geroves-valstybe-lietuvoje-sukurta-bet-tik-15-ai-proc-

gyventoju.d?id=82396747 

                  Apie tai, ką galima pasakyti senjorams “ Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ diskutavo 

ekspertai. „Nuotaikos geros, mes išgyvename, visokiomis sąlygomis. Nesiskundžiame“, – Žinių radijo 

laidoje kalbėjo senjorų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus skyriaus pirmininkė Vilija Turienė. Paklausta, ar 

tikrai skursta senoliai, V. Turienė tvirtino, kad situacija tikrai nedžiugina. „Taip ir yra. Nežiūrint visų 

priemonių, kurių yra imtasi, ta socialinė atskirtis dar paaugo, dabar ji siekia 37 procentus. Ir tai 

daugiausiai tarp pagyvenusių žmonių. Nėra tai džiuginantis variantas. Mums tai kelia visokių minčių 

ir abejonių. Kai kalbama apie laimingą ir orią senatvę, tai kaip suderintai tai su 200 tūkst. 

pagyvenusių žmonių, kurie yra ant skurdo ribos?“ – laidoje klausė V. Turienė. Ji laidoje pasakojo, kad 

pasigendama gerovės valstybės realaus veikimo. „Mes girdime, kad yra giriamasi, kad auga gerovė, 

ekonomika, kad augimas jaučiamas tik 15 procentų Lietuvos gyventojų. Jų gerbūvis tikrai atkurtas, 

jie jau gyvena gerovės valstybėje. Savo rezoliucija mes sakytume, kad yra ignoruojama Lietuvos 

Konstitucija ir joje įtvirtinta nuostata – „valstybė reguliuoja savo ūkinę veiklą taip, kad ji 

tarnautų bendrai Lietuvos gerovei“. Mes matome neišnaudotus finansinius šaltinius šiai padėčiai 

taisyti“, – teigė ji. © DELFI / Domantas Pipas                                             

SUSIJĘ STRAIPSNIAI: Kukuraitis: pensininkų laukia dar dvi naujienos  (344) Naujausi strateginės 

analizės centro duomenys nedžiugina: Lietuva susiduria su dviem dideliais iššūkiais  (184) V. 

Turienė teigė, kad mato finansinius šaltinius iš kurių būtų galima paimti daugiau lėšų senjorų 

gerbūviui gerinti. „Žinau, kad „Sodra“ sukaupė per pusę metų 200 milijonų eurų perviršį, iki metų 

pabaigos bus apie 400 milijonų. Dabar norėčiau paklausti, kur dings tie pinigai?“ – Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro patarėjo Liutauro Vičkačkos klausė V. Turienė. Patarėjas L. Viškačka 

teigė, kad pinigai niekur nedings. „Keistas klausimas, noriu pasakyti, kad tie pinigai nedings, tai nėra 

perviršis. „Sodra“ kaupia rezervą, tai daroma mokantis iš savo buvusių klaidų – kad atėjus 

ekonominei krizei „Sodra“ turėtų iš ko mokėti pensijas. Nevadinčiau to perviršiumi“, – situaciją 

aiškino patarėjas. Laidos vedėjas ministro Lino Kukuraičio patarėjo klausė, kaip valdžia mąsto – 

nuolat kalbama apie pensijų didėjimą, tačiau vidutinė pensija ir toliau lieka tragiškai maža – 350 

eurų. „Kalbant apie mūsų siekius, jie labai aiškiai išreikšti – kitais metais norime pensijas padidinti 

8,11 procento. Bet tai reikštų, kad vidutinė pensija kitais metais siektų 374 eurus, o su būtinuoju 

stažu – 395 eurai. Tai būtų pirmas kartas, kada senatvės pensijos didėčiau sparčiau, nei darbo 

užmokestis“, – kalbėjo ministro patarėjas. „Reikia pripažinti, kad LVŽS valdymo metu kažkas įvyko, 

tas lūžis, buvo atsigręžta į vyresnio amžiaus žmones, labai dėl to džiaugiamės, tikimės, kad ir toliau  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pensininku-atstove-geroves-valstybe-lietuvoje-sukurta-bet-tik-15-ai-proc-gyventoju.d?id=82396747
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pensininku-atstove-geroves-valstybe-lietuvoje-sukurta-bet-tik-15-ai-proc-gyventoju.d?id=82396747
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pensininku-atstove-geroves-valstybe-lietuvoje-sukurta-bet-tik-15-ai-proc-gyventoju.d?id=82396747
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jūs taip darysite, taip valdysite“, – laidoje sakė V. Turienė. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) 

atstovas Algirdas Sysas laidoje antradienį sakė, kad nepakanka didinti pensijas, būtinos ir 

elementarios paslaugos senjorams – priežiūra, maisto atnešimas į namus. „Jei mes tikrai kalbame 

apie gerovės valstybę, o ji baigiasi už slenksčio, nes iš namų negali išeiti, negali nusipirkti, jis 

uždarytas tarp keturių sienų, tai kur ta gerovė“, – laidoje klausė A. Sysas. V. Turienė taip pat tvirtino, 

kad paslaugų senjorams trūksta, o viską būtų galima išspręsti tuo, kad jiems būtų išlaikomos darbo 

vietos. „Dabar dirba tik apie 13 procentų pensininkų. Čia pats didžiausias dalykas – išlaikyti savo 

darbo vietą“, – sakė ji. © DELFI / Audrius Solominas Tam pritarė ir L. Kukuraičio patarėjas. „Labai 

svarbu, kad senjorų problemas, dažniausiai šios dalies niekas neliečia, paslaugos pamirštamos. Su 

jomis mes dirbame, pokyčių yra, bet jų per mažai“, – tvirtino L. Vičkačka. Pridurdamas, kad šiomis 

paslaugomis turėtų pasirūpinti savivaldybės. Būtent jų darbuotojai yra arčiausiai žmogaus. 

Paskutinį žodį laidoje sakė V. Turienė. Ji tvirtino, kad senjorams visiškai nėra įdomios politikų 

rietenos, jie laukia realių rezultatų. „Kol nebus susitarimo tarp tų seimūnų, tarp valstybės,  

Vyriausybės narių. Mes matome tokią galimybę – ateina rinkimai nauji, tiems, kurie bus išrinkti, 

jiems įsteigti tokius kursus – visuomenės valdymo kursus (tam kuriamas Lietuvos Etikos 

Universitetas, red.). Kur praeitų atjautos, gerovės sociologijos kursus, kur būtų mokomi valstybiško 

mąstymo, kad jie galėtų dirbti kartu ir pamirštų visas savo rietenas. Mums žinokite visai yra 

neįdomu, kokie ten pasikeitimai frakcijose, visiškai nesvarbu. Mums svarbu, kad būtų rezultatas“, – 

sakė Vilija.                                                                                                                                                                                                                         

536 PASIDALINO Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti 

skaitomą DELFI turinį. (45 žmonės įvertino) TED - Ko jie nori? Nesukure per 25 metus palankiu 

salygu kitoms kartoms daugintis ir didint valstybes populiacija! Sukure valstybe, kuri spastai ant 

kiekvieno zingsnio. Banko saskaita - spastai, nes gali bet kas nurasyt pinigus, o po to aiskintis ar gerai 

ar blogai. Pusbrolis tik ka... Rodyti daugiau Algimantas Požela - Manyčiau, kad tokia statistika su tais 

vidurkiais apie atliginimus, bei pensijas, yra grynas kvailinimas Lietuvos žmonių. JUs parašykite 

1000senjorų gauna po 1000 eurų, o 150000 senjorų gauna po 250 eurų ir t.t. tada mes ir matysime 

tikrą tų senjorų padėtį... Rodyti daugiau Batenka online - Manau ,kad 5, gal 7%- visi kiti uz borto. As 

pagal pajamas sprendziu statistika rodo,kad tik apie 70000 dirbanciuju pajamos yra geros- visu kitu 

yra mazos ir labai mazos, taip pat irsenjorų. Anoniminė (233) Registruota (76) 

 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pensininku-atstove-geroves-

valstybe-lietuvoje-sukurta-bet-tik-15-ai-proc-gyventoju.d?id=82396747 

 Argi ne protingiau būtų šiam susitikimui neštis veiksmų, siekiant atsiimti antrąją pensijoms ir 

kitoms soc.reikmėms skirtiną BVP dalį*, planą, o ne šio susitikimo proga sukurtą LVT programinių 

tikslų santrauką?  

 * Eurostato duomenimis Lietuvoje pensijoms ir kitiems socialiniams reikalams skiriama beveik 

dvigubai mažesnė BVP dalis negu vidutiniškai ES. 

 Pagarbiai  Eugenijus Paliokas 

2019-10-03, kt 23:46, VAIŠVILA Zigmas <zigmas.vaisvila@lrs.lt> rašė: Pagarbiai, 

                                                       

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pensininku-atstove-geroves-valstybe-lietuvoje-sukurta-bet-tik-15-ai-proc-gyventoju.d?id=82396747
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pensininku-atstove-geroves-valstybe-lietuvoje-sukurta-bet-tik-15-ai-proc-gyventoju.d?id=82396747
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
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60+ Laba diena, https://www.60plius.lt/ 

https://www.facebook.com/NemokamasZurnalasSenjorams/ 
 

Spalį – Pagyvenusių žmonių mėnesį – pasitinkame su 

džiugia žinia Lietuvos senjorams. Kiekvienas jų, 

mėgstantis skaityti, išlikęs žingeidžiu žinioms, 

įvairioms veikloms, galės patogiai įsigyti nemokamą 

žurnalą 60+. Šį leidinį, kurį jau spėjo pamėgti senjorai, 

nuo šiol platins IKI prekybos tinklas. Čia perkantieji 

su Senjoro nuolaidų kortele kas antrą mėnesį galės 

džiaugtis prasmingais, turiningais, naudingais, 

optimistiniais skaitiniais, kuriuos jau ne pirmus metus 

publikuoja 60+. 

Nemokamas žurnalas senjorams 60+ jau nebe naujiena Lietuvoje. Kaip tvirtina jo leidėja Laura Balčiūtė, 

per du su puse metų nuo pirmojo žurnalo gimimo vyresniojo amžiaus tautiečių 

susidomėjimo jis sulaukė iš tolimiausių kampelių. „Kad einame teisingu keliu 

rodo senjorų suinteresuotumas – iki šiol sulaukiame užklausų, kur ir kaip jie 

galėtų gauti šį nemokamą leidinį. Deja, nelengva rasti lėšų kokybiškam 

leidiniui išspausdinti, o platinti jį po visą šalį yra ypač sudėtinga “, – kalbėjo 

projekto 60+ įkūrėja. Vienintelis toks nemokamas žurnalas senjorams šalyje 

greit tapo pageidaujamu, tačiau jo platinimas, jo kelias iki vienišų, tolimuose 

miesteliuose gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių buvo neįveikiamas. „Per 

pastaruosius metus mums nepavyko suorganizuoti plėtros per valstybines 

įstaigas, todėl kreipiausi į verslininkus, kurie yra dėmesingi garbaus amžiaus 

žmonėms, – sako vienintelio tokio leidinio redaktorė L. Balčiūtė. – Labai 

džiaugiuosi, kad prie mūsų projekto 60+ jungiasi prekybos tinklas IKI, kuris didelį dėmesį skiria 

senjorams. Nuo šios mūsų žurnalas 60+ bus daug paprasčiau pasiekiamas.“ 

Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną ar visą spalį įprasta senjorams teikti išskirtinį dėmesį. O kaip toliau, 

visus ištisus metus? Ši mūsų visuomenės dalis yra palikta likimo valiai, turiningai ir prasmingai leisti 

gyvenimo rudenį dažnam senjorui tikrai nelengva. Vyresnio amžiaus žmonės yra ištikimi popierinei  

spaudai, tačiau ne kiekvienas jų išgali nusipirkti knygą, spalvingą žurnalą ar laikraštį. Projektas 60+ siekia 

įrodyti jaunystės kultą dievinančiai visuomenei, kad senatvė tikrai nėra gyvenimo pabaiga. Ji turėtų būti 

pats gražiausias gyvenimo etapas, kai jau užauginti vaikai, nudirbti visi darbai, todėl turėtų rūpėti tik poilsis 

ir laikas sau. Mes, jaunesnė karta, privalome padėti, kad senjorų gyvenimo ruduo sušvytėtų šviesiausiomis 

spalvomis!                                                                                                                                                                               

Labai prašome Jūsų išplatinti šią žinią, kad kuo daugiau vyresnio amžiaus žmonių pasiektų šis 

leidinys.  Jaukios nuotaikos, žurnalo 60+ redakcija 864785040 

Komentaras: tenka apgailestauti, kad mūsų internetinis laikraštėlis „Auksinis ruduo“ 
(leidžiamas nuo 2012 m.) pasiekia tik turinčius el.p., o senjoras retas kuris jį turi... Ir tai 
leidžiamas, redaktorės pensijos dėka, nes neturime lėšų popieriniam variantui, gal gali kas 
nors paremti? 

                                                       

https://www.60plius.lt/
https://www.facebook.com/NemokamasZurnalasSenjorams/
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                         Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina ...  

         SOCIALINIŲ REIKALŲ GRUPĖS DARBO PLANAS 2019/2021 m.m. 

1. HOSPISAI – jų 

padėtis šiandien.                                  

2. Globos namų padėtis 

šiandien. 

3. Senelių namų 

padėtis šiandien. Šitoms 

problemom  skiriama 2 m.                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

LVT Soc.r.gr. vadovas Alvydas Mikelionis,    ljoniske@gmail.com                                                                                 

pavaduotoja Lidija Mikelionė 

Lietuvos žmonių pageidavimu ruoškimės    konferencijai tema:“ KAIP APTARNAUJAMI 

LIETUVOS  GYVENTOJAI SVEIKATOS ĮSTAIGOSE – PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI“.                                                                                                                                                                                                                                     

Sudaryta anketa žmonių apklausai. Terminas – 0,6 m.                                                                                                  

                                                       

Zigmas Vaišvila. Sustokime patys. Stabdykime Vytautą Landsbergį. 
2019-08-12 III d. (pradžia Nr.8., tesinys sekančiame Nr. 12) 
 

21. S. Jegelevičius. Okupacija ir kolaboravimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais 
(www.genocid.lt/Leidyba/13/sigitas.htm). 

„Okupacija iš esmės niekuo nesiskiria, skiriasi tik okupacijos režimai. Ta pati valstybė okupantė, 

jeigu ji nesilaiko tarptautinių teisės normų, viename okupuotame krašte gali įvesti vienokį, o kitame 

– kiek kitokį okupacinį režimą. Neatkreipę į šį momentą reikiamo dėmesio, pernelyg supaprastinsime 

viename ar kitame okupuotame krašte vykusių procesų suvokimą. Tad okupacijos problemas 

svarstyti reikia remiantis ne priešpriešinimais, o palyginimais, atsižvelgiant į specifines ypatybes ir 

jas lėmusias priežastis. Aiškinantis kolaboravimo problemą okupuotame krašte derėtų išsiaiškinti 

politines okupavimo ypatybes. Antrajame pasauliniame kare ir naciai, ir bolševikai dangstėsi 

ideologinėmis doktrinomis. Šitai sietina su okupuoto krašto gyventojų pasipriešinimo pobūdžio bei 

formų nagrinėjimu.  

Lygindami Lietuvos ir Lenkijos okupaciją pirmiausia turėtume atkreipti dėmesį į okupantų 

skirtingumą, kuris nulėmė daugelį procesų, vykstančių okupuotuose kraštuose. Prieš Lenkijos  

mailto:ljoniske@gmail.com
http://www.genocid.lt/Leidyba/13/sigitas.htm
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valstybę karą pradėjo ir jos nepriklausomybę sunaikino nacistinė Vokietija, tam tikru momentu 

prie to prisidėjus bolševikinei Sovietų Sąjungai. Ir nacistinė Vokietija, ir Sovietų Sąjunga buvo 

Lenkijos priešininkės. Vis dėlto lenkų sąmonėje ir praktinėje veikloje pirmasis ir svarbesnis priešas 

buvo nacistinė Vokietija, užpuolusi Lenkiją ir pažeidusi jos nepriklausomybę.  

Lietuvos padėtis buvo diametraliai priešinga. Ją užpuolė, okupavo ir nepriklausomybę 

sunaikino bolševikinė Sovietų Sąjunga. Lietuvai tai buvo pirmas ir svarbiausias priešas, toks pats, 

koks lenkams tuo metu buvo Vokietija. Daugelio lietuvių sąmonėje toks anų laikų pirmojo priešo 

įvaizdis išliko iki šiol. Vokietija Lietuvos teritoriją okupavo po SSRS. Natūralu, kad ji tapo antruoju 

Lietuvos priešu, nes neleido atkurti nepriklausomybės ir įvedė savo okupacinį režimą. [...] 

Sovietinė okupacija, valstybės griovimas, aneksija, represijos nulėmė Lietuvos žmonių 

antisovietinį pasipriešinimą. Sovietinės okupacijos metais Lietuvoje susiformavo labai išsišakojęs 

antisovietinis tautinis pogrindis, rengęs tautą ginkluotai kovai. Krašte tvyrojo kone visuotinis karo 

laukimas. Su artėjančio karo pradžia buvo siejama galimybė atsipalaiduoti nuo priklausomybės 

Maskvai, atkurti nepriklausomybę.  

Šiais laikais, turėdami dabartinę istorinę patirtį, žinodami slaptą Maskvos ir Berlyno sąmokslą, 

galime stebėtis to meto žmonių naivumu. 1941 m. žmonės nežinojo savo ateities, bet tikėjo ja. Per 

karo pradžios triukšmą ir suirutę tikėtasi išsivaduoti nuo bolševizmo, bet ne naujos okupacijos.[...] 

Vermachto daliniai buvo sutinkami pabrėžtinai mandagiai, netgi entuziastingai. Negailėta gėlių. 

Kai kas prieš metus jų negailėjo ir sovietų tankams bei kavaleristų žirgams puošti. Taigi skirtumas tik 

tas, kad prieš metus gėlėmis puošė išvaduotojus nuo manomo kruvino fašistinio Smetonos režimo, o 

dabar – nuo tikrai kruvino fašistinio bolševikinio Stalino režimo.  

Stepono Batoro universiteto profesorius, buvęs rektorius Witoldas Staniewiczius teigia, kad 

Vilniuje netgi žydai sveikinę įžengiančius vokiečių karius: „Lietuvės kiekviename žingsnyje rodė 

dėkingumą savo išlaisvintojams, netgi žydai, veikiau žydės, sveikino įžygiuojančius vokiečius su 

gėlėmis. Entuziazmas Lietuvoje iš tikrųjų buvo neregėtas“. 

Lietuvoje tuomet kalbėta apie kovą su bendru priešu – bolševizmu, bet ne apie bendrą kovą. 

Niekas nė manyti nemanė, kad po kelių mėnesių prasidės masinės žydų skerdynės, nors ir buvo 

girdėję apie žydų izoliavimą bei jų gyvenimo suvaržymus Vokietijoje ir okupuotuose kraštuose.“ 

-----------------Surinkau LGGRTC paskelbtą medžiagą, kurią gali panaudoti ir viena, ir kita ginčo pusė. 
Tačiau labai kviečiu abi šio ginčo puses ramiai perskaityti ir vienus, ir kitus argumentus. Sustoti ir 
pradėti diskutuoti. Taip atsiras bendra kalba, bendras suvokimas to, kas vyko Lietuvoje 1940-1944 
m. Ir nepamatuotai beatodairiškai nei smerkti, nei išaukštinti istorines asmenybes. Jei K.Škirpą aš 
drįsčiau vadinti istorine asmenybe, tai J. Noreiką neskubėčiau. Jo iškėlimo 1997 m. istorija man 
atrodo padaryta dirbtinai. Kaip ir jo atminimo lentos sudaužymas ir nuėmimas 2019 m.  

Abi puses kviečiu nustoti svaidytis kaltinimais ir dirbtinai matyti vienus faktus, bet nutylėti 
kitus. Šiame straipsnyje surinkau tik dalį LGGRTC paskelbtų faktų ir vertinimų. Jų daug daugiau.  

Kalti už masinį žmonių žudymą ir kolaboravimą turi atsakyti. Tam yra įstatymai, tai ir daryta, 
nors gal ir nepakankamai. Tačiau ne tik dėl to, kad, ko gero, visi galimi kaltininkai jau mirę, bet ir dėl 
to, kad būtina sąžiningai diskutuoti ir veikti šia išskirtinai sunkia ir jautria tema, jei tikrai mes, 
Lietuvos lietuviai, žydai, lenkai, rusai ir kitų tautybių žmonės, siekiame gero mūsų valstybei, norime 
joje gyventi. 
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Tokio pobūdžio pamoką apturėjau ir 1992 m. vasaros pradžioje, dirbdamas Ministro Pirminko 
Gedimino Vagnoriaus pavaduotoju. Man pateikė Lietuvos Respublikos vardu buvusios Ministrės 
Pirmininkės Kazimiros Danutės Prunskienės ir Niujorko Žydų istorijos centro sudarytą sutartį, pagal 
kurią už simbolinę kainą žydų kultūros Lietuvoje dokumentų ieškojimo pretekstu buvo kopijuojamas 
ir mikrofilmuojamas visas Lietuvos archyvas. Man pateikė ir įrodymus, kad šiuo pretekstu 
kopijuojamos ir 1944 m. Panevėžio Lietuvių kriminalinės policijos bylos. Pasikviečiau svečių 
komandai vadovavusį asmenį iš Niujorko. Jis atėjo su Emanueliu Zingeriu, kuris pokalbio metu labai 
nejaukiai jautėsi. Planuotas pusvalandžio pokalbis truko beveik dvi valandas. Į mano klausimus, 
kodėl dėl kriminalinių klausimų nesikreipiama į Lietuvos prokuratūrą ir kodėl tai daro ne teisėsauga, 
bet žydų kultūros įstaiga, atsakymo neišgirdau. Į mano klausimą, ar svečias supranta, kad kopijuoja 
ne vieną kitą jį dominantį dokumentą, o daro Lietuvos valstybės archyvo dublikatą, atsakymo taip 
pat neišgirdau. Tuomet paklausiau svečio paprastenį klausimą, kiek man lankantis Niujorko Žydų 
istorijos centre kainuotų vieno puslapio kopija. Svečias tik po pusvalandžio diskusijų pasakė kainą 
(25 JAV dolerio centai), kuri buvo ar ne penkis kartus didesnė, nei K. D. Prunskienės pasirašytoje 
sutartyje. Šią sutartį nutraukiau, mūsų Vyriausybės vardu atsisakęs ir abejotinos vertės dauginimo 
aparato po tiekos padaugintų puslapių dovanos, numatytos sutartyje. Pasiūliau tiems, kuriems būtina 
medžiaga dėl baudžiamųjų bylų, nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos prokuratūrą. Netrukus 
sužinojau, kad „New Yorks Times“ turi pasirodyti neigiamas straipsnis apie Lietuvos Ministro 
Pirmininko pavaduotoją Zigmą Vaišvilą ir Generalinį prokurorą Artūrą Paulauską, neleidžiančius 
domėtis žydų istorija. Straipsnis buvo paskelbtas, tačiau jame liko tik A. Paulauskas, nes Z. Vaišvila 
tuo metu jau nebebuvo Lietuvos Vyriausybėje. 

2000 m. spalio mėn. Vilniuje vyko tarptautinis forumas dėl žydų kultūros vertybių, pagrobtų 
holokausto metu. 2000-10-18 d. Lietuvos Seimas, vadovaujamas V. Landsbegio, priėmė pareiškimą, 
kviečiantį Europos Tarybos vadovybę ir forume dalyvavusias šalis šio forumo nutarimų 
įgyvendinimą patikėti jį rengusiam Europos išskaidytų tautinių mažumų institutui. Dar iki forumo, 
2000-10-19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą „Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų 
fragmentų atkūrimo“, o 2000-10-03 d. – Įstatymą dėl religinių rankraštinių tekstų (torų), perrašinėtų 
išimtinai apeigų paskirčiai, perdavimo žydų religinėms bendruomenėms ar bendrijoms. 

Šiuo pretekstu paskubomis, t.y. šiam Lietuvos Seimui baigiant savo kadenciją, ilgus 
dešimtmečius Lietuvos restauratorių kruopščiai restauruotos Toros buvo išvežtos iš Lietuvos. Kaip 
Lietuvos pilietis, aš to nesuprantu. Toros yra didžiulės vertės Lietuvos turtas, nes Lietuvos žydai – tai 
Lietuvos valstybės ir istorijos dalis. Tad kodėl dalis šios istorijos įrodymų turėjo būti išvežta iš 
Lietuvos? Deja, buvau susidūręs ir su šio įvykio užkulisiais. Tuo skaudžiau buvo po kurio laiko 
skaityti naujieną, kad šios Toros ar dalis jų užsienyje buvo sunaikintos. To mat reikalauja tikėjimas. 
----------- 

Kol batodairiškai dirbtinai, net deramai nesusipažinę su mūsų istorija ar konjunktūriškai 

nematysime nacių okupacijos tikrojo vaizdo; kol garbinsime mūsų didvyrius, nevertindami 

visapusiškai jų veiklos; kol dirbtinai dėl žydų genocido Lietuvoje kaltinsime tik lietuvius ir 

nematysime, kad getuose su naciais bendradarbiavo ir žydai; kol V. Landsbergio įkurtos partijos 

nariai ir kiti patriotai smerks 1944 m. Kaniūkų žudynes ir piktinsis, kad buvusi Kauno žydų geto 

kalinė Faina Jocheles-Brancovskaja (drauge su jos vyru Michoeliu Brancovskiu 1944 m. liepą po 

Kaniūkų žudynių apdovanoti „Didžiojo tėvynės karo partizanų“ medaliais) 2017 m. vasario 16-ąją 

buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Riterio Kryžiumi „Už nuopelnus Lietuvai“, bet „nematys“, kad 

tai padarė Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė, ir šie besipiktinantys neklaus Vytauto Landsbergio 

Lietuvai pasiūlytos Dalios Grybauskaitės, kodėl ji tai padarė; kol šie patriotai neklaus, kodėl Lietuva 

pripažino D. Grybauskaitės daktaro disertaciją, apgintą TSKP CK Visuomeninių mokslų akademijoje 

Maskvoje, kurioje visi pokario partizanai suskaičiuoti ir vadinami banditais, tol mes ir toliau 

gyvensime didžiule veidmainyste ir priešprieša. Tai – kelias į niekur. 
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Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė, 2017 m. vasario 16-ąją apdovanodama F. Jocheles-

Brancovskają ir kitus asmenis, pasakė ir šiuos žodžius: „Mus suartina ir šalies istorinė patirtis, ir 

dabarties iššūkiai, ir ateities viltys. Didelis bendras troškimas, kad Lietuva toliau augtų ir klestėtų 

kaip išdidi nepriklausoma valstybė. Kad mūsų gyventojai ją brangintų ir didžiuotųsi, o kitos 

garbingos šalys laikytų patikima drauge ir sąjungininke. [...] Į šią dieną mūsų valstybė ėjo partizanų, 

disidentų, tremtinių takais, Sausio 13-osios gynėjų gatvėmis ir aikštėmis.“ 

2009 m. spalio mėn. Vokietijos ambasadoje Lietuvoje buvusiai tarybinei partizanei F. 

Brancovskajai buvo įteiktas Vokietijos ordino „Už nuopelnus“ kryžius. Ir ką gi turime daryti, jei būrys, 

kurio nare buvo F. Brancovskaja, Lietuvoje kaltinamas nusikaltimais žmoniškumui – vokišku ordinu 

apdovanotosios moters bendražygiai Šalčininkų rajone išžudė paskutinį maistą atsisakančius 

atiduoti 46 civilius (iš jų – 22 vaikai) ir sudegino kaimą, o Vokietija mums nesiteikia tai paaiškinti? 

Turime suvokti, kad ne vieni gyvename šiame pasaulyje ir nesame pasaulio centras. 

             Lietuva – tai mūsų visų, lietuvių, žydų, lenkų, rusų ir kitų čia gyvenančių tautybių žmonių, 

bendra ateitis. Jei leisimės taip valdomi, tai taip mumis žais, kaip kas panorės, ir mus valdys.  

Ir tai bus daroma, naudojant, visų pirma, įvairius veidmainius, kurie besikeičiant valdžioms 

kaskart vis keis savo nuomonę.  

                                                       

GAMTOSAUGOS KAMPELIS 

I. KVIEČIAME   SPALIO 25 DIENĄ 12 VALANDĄ 

Spalio 25, artėjant  Vėlinėms, kuomet prisimename savo protėvius ir  jau išėjusius artimuosius,  
Vilniaus centre spiesis miško žvėrys,  medžiai, mitiniai gyventojai  (barstukai, laumės, puškaičiai) ir 
net išnykusių gyvybės rūšių šmėklos, prisiminti ir priminti, kad mūsų sengirės jau išėjo nebūtin ir be  
veiksmingos  valstybės apsaugos po pjūklais krenta dar išlikę didieji Lietuvos miškai.                                                                                                                            
Lietuvos girių – Šimonių, Punios, Labanoro, Žaliosios – ir kitų vietovių atstovai šiam šventam reikalui 
susibūrė su kultūros ir meno žmonėmis, gamtosauginėmis organizacijomis ir piliečių grupėmis, 
kurios už mus visus  

rūpinasi, kokioje aplinkoje gyvensime mes ir mūsų vaikai.  Kartu jie kviečia tave/Jus,  jungtis  į 
teatralizuotą eiseną, kuria norime atkreipti dėmesį į bręstančią katastrofą – jei niekas nesikeis, 
greitai  iš mūsų miškų, gynusių mūsų protėvius  nuo  kryžiuočių, slėpusių  caro laikų sukilėlius ir  
laisvės kovų dalyvius,  liks tik „kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę“. Sunaikinus  mūsų didžiuosius 
miškus namų netektų miško gyvūnai  ir augalai, o mes prarastume savo savastį.  

 Mes, visuomenė,  nesusitaikysime su mūsų girių niokojimu. Reikalaujame, jog  visa mūsų gamta būtų 
tausojama, o  Lietuvos saugomose teritorijose gamtos apsauga  taptų svarbiausiu prioritetu 
planuojant bet kokią veiklą. O kol tokia apsauga bus užtikrinta, reikalaujame kirtimų stabdymo 
saugomuose miškuose. 

 Todėl spalio 25 dieną , 12 valandą pasipuošę žvėrių ir kitų miško būtybių kaukėmis, nešini žvakėmis, 
renkamės prie LR Seimo. Nuo ten gedulinga iškirstų miškų eisena pajudės Gedimino prospektu iki 
Vyriausybės. 

 Ši eisena yra tik pradžia, apšilimas. Mes nenurimsime, kol  nepasieksime savo tikslo, nes mes 
neturime kito pasirinkimo. Gyvename pasaulinės  ekologinės krizės laikotarpiu, kai  žmonija sparčiai  
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naikina gamtą, nuo kurios priklauso jos pačios išlikimas.                                                                                                                            
Mūsų gyvenamąją terpę  keičianti klimato kaita ir masinis gyvybės nykimas yra mūsų grobuoniško 
elgesio su gamta pasekmė.  Žemė  šeštą kartą per visą planetos istoriją išgyvena masinio nykimo 
etapą. Kasdien pasaulis  negrįžtamai praranda apie 200 gyvybės rūšių. Ypač sparčiai nyksta rūšys, 
susijusios su brandžiomis, žmogaus mažiau trikdomomis  buveinėmis.  

 Jungtinių Tautų  Organizacijos suburti  geriausi viso pasaulio mokslininkai šios krizės akivaizdoje 
skatina žmoniją  iš esmės keisti savo  gyvenseną,  miškininkystę, žemdirbystę,  pramonę ir kitus savo 
veiklos aspektus, kurie kelia pavojų gamtai ir mūsų civilizacijai. 

 Keistis privalome. Gamta yra vertybė savaime, tačiau rūpindamiesi  ja, mes saugome  ir savo vaikų 
ateitį. Labiau nei medienos ir BVP augimo mes norime, kad mūsų vaikai užaugę galėtų grožėtis 
Lietuvos  miškais ir paukščių čiulbėjimu, kvėpuoti grynu oru ir gerti tyrą vandenį. 

 Lietuvos miškai yra turtingesni  gyvybės  rūšimis nei daugelis Vakarų Europos valstybių. Jie 
reikšmingai prisideda prie klimato kaitos švelninimo. Tačiau daugiau nei 90 procentų Lietuvos miškų 
pastaraisiais metais sparčiai kertami.  Dabartiniai saugomų teritorijų miškai Lietuvoje mažai kuo 
skiriasi nuo ūkinių, ir mūsų miškininkystė šiuo metu  yra orientuota į medienos gavybą. 

 Žinant šių dienų gamtosaugos iššūkius, taip tęstis negali.  Medienos naudojimas negali būti 
svarbesnis už Lietuvos vertybių apsaugą.  Tam, kad būtų išsaugotos gamtos vertybės, neužtenka  
kirtavietėse  sodinti ir auginti  naują mišką. Saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti nutraukta 
(ar griežtai apribojama),  jų teritorijos turi būti plečiamos ir veiksmingai saugomos. Ūkiniuose 
miškuose taip pat turi būti sudaromos bent minimalios sąlygos retoms ir nykstančioms rūšims 
egzistuoti.  Gyvybe trykštantys miškai yra mūsų ateities pamatas. 

 ESAME DRAUGE - SPIEČIUS  TAI GALIA! Algimantas 

                                                       

II. ATVIRAS KREIPIMASIS DĖL PLANŲ LIETUVOS 
ŽEMĖS GELMĖSE LAIDOTI ANGLIES DIOKSIDĄ SU 
KOMENTARAIS                                                                                       

Atviras kreipimasis dėl planų Lietuvos žemės gelmėse laidoti anglies dioksidą 

                        Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame, kad būtų atsisakyta planų žemės 

gelmėse saugoti gamybos atliekas, anglies dioksidą. Aplinkos ministerijos, Lietuvos 

geologijos tarnybos, mokslininkų ir užsienio šalių patirtis rodo, kad CO² ilgalaikis 

saugojimas žemės gelmėse yra susijęs su rizika geriamam vandeniui, kitoms 

naudingosioms iškasenoms, aplinkai ir žmonių sveikatai. Manome, kad šis suinteresuotų 

grupių sugalvotas eksperimentas yra ekonomine, aplinkosaugine bei socialine prasme 

žalingas valstybei. 

 

Mokslininkai perspėja, kad įgyvendinant geologinį CO² saugojimą galimas staigus uolienų 

plyšių ir įtrūkių atsiradimas, galimas uolienų vientisumo pažeidžiamumas, kas gali daryti  

https://www.peticijos.lt/visos/75439/atviras-kreipimasis-del-planu-lietuvos-zemes-gelmese-laidoti-anglies-dioksida/#signed
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įtaką požeminio geriamo vandens užteršimui. CO² ar sūrymų nutekėjimas iš CO² 

saugyklos į kitus požeminio vandens sluoksnius gali padidinti požeminio vandens 

rūgštingumą, pakeisti mineralizaciją, mobilizuoti metalus. Kitos rizikos, kaip metano 

išstūmimas, saugyklos slėgio kitimas dėl injektuotų CO² dujų slėgio, gali pakeisti 

požeminio vandens srauto greitį ir kryptį, spūdį. Pažymėtina, kad vakarų Lietuva yra 

unikali, lyginant su aplinkinėmis teritorijomis, dėl čia randamų nemažų geoterminių 

energijos išteklių. Tačiau teritorijos perspektyvios geoterminės energetikos vystymui 

netinkamos CO² saugojimui arba priešingai – įrengus CO² saugyklą nebus galima 

panaudoti geoterminio vandens. 

 

Lietuva, skirtingai nuo kitų ES šalių, beveik neturi taršios pramonės. Todėl visiškai 

neaišku, kodėl norime prisiimti kitų šalių, pramonėje naudojančių akmens anglį, 

įsipareigojimus. Tokios ES šalys, kaip Austrija, Kroatija, Estija, Latvija, Slovėnija ir dalinai 

Čekija, Suomija, Liuksmeburgas ir kitos valstybės draudžia savo teritorijoje įrengti anglies  

dioksido saugyklas. Kai dauguma ES šalių ieško naujų metodų kaip sumažinti anglies 

dioksido išmetimus ir juos panaudoti antrą kartą, Vyriausybė eilinį kartą, neatlikus netgi 

kaštų naudos analizės, bando įtikinti, kad pirmiau įgyvendinsime, o paskui pamatysime. 

                   Toks trumparegiškas požiūris įsileidžiant užsienio investicijas, naudingas tik 

investuotojams ir neatsižvelgiant į jų pasekmes perspektyvoje gali turėti 

neprognozuojamų padarinių šalies ateičiai. Todėl mes pareiškiame, kad didelė dalis  

Žemaitijos žmonių rinkimuose į Parlamentą ir Vyriausybę rinko patikimus, žaliųjų idėjų 

vedamus politikus. Reikalaujame, kad būtų laikomasi tų nuostatų, kurios įrašytos 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programoje bei buvo išsakytos rinkimų metu. 

 

                      Mes reikalaujame Žemaitijos žemėje stabdyti planuojamą CO² saugyklų 

įrengimą ir tikimės, kad valdžia ir turtai yra ne vienintelės jūsų vertybės, ir kad dar rūpi 

mūsų vaikų, anūkų ateitis, mūsų valstybės ateitis!  

                                                       
 
 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 7 priedu, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 

 ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2019–2021 METŲ PROGRAMOJE 2019 METAMS 

NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PASKIRSTYMO PAGAL 

ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS) 

2019 m. kovo 22 d. Nr. ĮV-219 

Vilnius 
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įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl 

Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų 

paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo 

programas)“ skiltyje „Kultūros ministerija“ nurodytą 2019–2021 metų kapitalo investicijų 

paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus bei atsižvelgdamas į Kultūros 

 

ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos 2018 m. lapkričio 6 d. protokolo Nr. 8, 2018 m. 

gruodžio 14 d. protokolo Nr. 10 siūlymus: 

T v i r t i n u: 

1.1. Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje 2019 metams numatytų kapitalo 

investicijoms skirtų lėšų paskirstymą šiems savivaldybių investicijų projektams (1 priedas); 

1.2. Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje 2019 metams numatytų kapitalo 

investicijoms skirtų lėšų paskirstymą kultūros ministro valdymo srities ir tiesioginio pavaldumo 

įstaigų investicijų projektams (2 priedas). 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. Investicijų valdymo skyrių parengti sutartis su šio įsakymo 1 priede nurodytomis 

savivaldybėmis; 

2.2. Kultūros ministerijos patarėją finansų kontrolei koordinuoti tikslinių dotacijų 

pervedimą priede nurodytoms savivaldybėms, pasirašiusioms sutartis su Kultūros ministerija. 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                 

MINDAUGAS KVIETKAUSKAS 
 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. kovo 22 d. 

įsakymo Nr. ĮV-2191 priedas 

 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2019–2021 METŲ PROGRAMOJE 2019 METAMS 

NUMATYTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS ŠIEMS 

SAVIVALDYBIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos / investicijų 

projekto pavadinimas  
Lėšų suma, eurais 

SAVIVALDYBIŲ 

INVESTICIJŲ 

PROJEKTAI  

6 337 000 
 

1.  
Vilniaus rajono 

savivaldybė  
400 000 

1.1.  

Vilniaus rajono 

savivaldybės Nemenčinės 

daugiafunkcinio kultūros 

centro 

pastato Nemenčinėje, 

Švenčionių g. 12, 

rekonstravimas  

400 000 

2.  
Vilniaus miesto 

savivaldybė  
600 000 

2.1.  

Naujosios Vilnios kultūros 

centro Vilniuje, Pergalės g. 

8, rekonstravimas ir 

modernizavimas  

600 000 

3.  Zarasų rajono savivaldybė  232 000 

3.1.  Zarasų rajono savivaldybės 232 000 
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kultūros centro pastato 

Zarasuose, Vytauto g. 

1A, rekonstravimas ir 

modernizavimas  

4.  
Švenčionių rajono 

savivaldybė  
503 000 

 

4.1. 

Švenčionėlių miesto 

kultūros centro ir 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

pastato, Vilniaus g. 1/11 

Švenčionėliuose, 

modernizavimas 

503 000 

5.  Neringos savivaldybė  2 750 000 

5.1. 

Nidos kultūros ir turizmo 

informacijos centro „Agila“ 

Nidoje, Taikos g. 4, 

nauja statyba, 

rekonstravimas  

2 750 000 

6.  
Kupiškio rajono 

savivaldybė  
493 000 

6.1.  

Kupiškio rajono 

savivaldybės viešosios 

bibliotekos pastato 

Kupiškyje, 

Lauryno Stuokos – 

Gucevičiaus a. 3A, 

rekonstravimas  

493 000 

7.  Molėtų rajono savivaldybė  159 000 

7.1. 

Molėtų rajono savivaldybės 

kultūros namų pastato 

(Molėtų kultūros centro, 

Molėtų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos, 

Molėtų krašto 

muziejaus) Molėtuose, 

Inturkės g. 4, 

rekonstravimas 

159 000 

8.  
Elektrėnų rajono 

savivaldybė  
1 200 000 

8.1.  

Elektrėnų savivaldybės 

Vievio kultūros centro 

pastato Vievyje, Trakų g. 7, 

rekonstravimas  

1 200 000 

___________________ 

Lietuvos 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. kovo 22 d. 

įsakymo Nr. ĮV-219 2 priedas 
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VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2019–2021 METŲ PROGRAMOJE 2019 METAMS 

NUMATYTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES IR TIESIOGINIO PAVALDUMO 

ĮSTAIGŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos / investicijų 

projekto pavadinimas  
Lėšų suma, eurais 

KULTŪROS MINISTRO 

VALDYMO SRITIES 

INVESTICIJŲ 

PROJEKTAI  

12 932 000 
 

1.  
Nacionalinis M. K. 

Čiurlionio dailės muziejus  
386 000 

1.1.  

Nacionalinio M. K. 

Čiurlionio dailės muziejaus 

pastato Kaune, V. 

Putvinskio 

g. 55, rekonstravimas ir 

naujo priestato statyba  

386 000 

2.  

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka  

800 000 

2.1.  

Lietuvos Respublikos 

bibliotekų integralios 

informacijos sistemos LIBIS 

kūrimas  

800 000 

3.  
Lietuvos nacionalinis 

dramos teatras  
3 959 000 

3.1.  

Lietuvos nacionalinio 

dramos teatro pastato 

Vilniuje, Gedimino pr. 4, 

rekonstravimas  

3 959 000 

4.  
Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro tarnyba  
2 130 000 

4.1.  

Archyvų komplekso pastato 

Vilniuje, O. Milašiaus g. 23, 

statyba  

2 130 000 

5.  
Lietuvos nacionalinis 

muziejus  
4 157 000 

5.1.  

Lietuvos nacionalinio 

muziejaus pastato Vilniuje, 

T. Kosciuškos g. 3 

2-ojo korpuso 

rekonstravimas, pritaikant 

muziejinei veiklai  

4 157 000 

6.  

Viešoji įstaiga „Lietuvos 

nacionalinis radijas ir 

televizija“  

1 500 000 

6.1.  

Radijo, televizijos ir 

interneto įrangos Vilniuje, S. 

Konarskio 49, įsigijimas  

1 500 000 

KULTŪROS MINISTRO 

TIESIOGINIO 

10 263 000 

(iš jų 499 000  
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PAVALDUMO ĮSTAIGŲ 

INVESTICIJŲ 

PROJEKTAI 

įstaigų pajamų 

įmokos) 

7. 

Valstybinio jaunimo teatro 

pastatų Vilniuje, Arklių g. 5 

ir Karmelitų g. 2, 

rekonstravimas  

50 000 

8. 

Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a. 13, 

rekonstravimas  

1 232 000 

9.  
Bibliotekų 

kompiuterizavimas  
203 000 

10. 

Panerių memorialo 

Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti 

kompleksinis sutvarkymas  

75 000 

11. 

Klaipėdos valstybinio 

muzikinio teatro pastato 

Klaipėdoje, Danės g. 19, 

rekonstravimas ir plėtra  

8 064 000 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos / investicijų 

projekto pavadinimas  

Lėšų suma, 

eurais 

12. 

Nematerialaus kultūros 

paveldo vertybių sąvado 

informacinės sistemos 

Lietuvos nacionaliniam 

kultūros centrui Vilniuje, 

Barboros Radvilaitės g. 8, 

sukūrimas ir įdiegimas 

140 000 

13. 

Lietuvos jūrų muziejaus 

Baltijos jūros gyvūnų 

reabilitacijos centro 

Klaipėdoje, Smiltinės g. 2, 

sukūrimas 

499 000 

(įstaigos 

paj 

 

                                                     

 SVEIKATA 

 SVEIKATASAVOJEGOMIS.lt                                                                                                                 

                                                   

GYVENIMO FILOSOFIJA   

Giedrius Misevičius 
                      Nekalbėsiu dabar apie tai, kad Referendumo surengimui 300 tūkst. parašų surinkimas šiuo metu 
praktiškai yra Misija Neįmanoma. Rinkau parašus, ţinau ką tai reiškia. 
Bet dabar ne apie tai. 
                     Šiek tiek esu pamėtytas ir pavėtytas gyvenime, t.t. teisiniuose-teisminiuose reikaluose bei daugybėje 
kitų su tuo susijusių sferų. Turiu patirties ir tam tikrą supratimą, patikrintą praktikoje, sprendţiant klausimus t.t. ir su 
valdiškomis institucijomis. 
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Todėl nesu atstovas to tikėjimo, kuris teigia, kad kaţką galima išspręsti ir sukurti darną bei harmoniją vien 
technokratinėmis ir įstatyminėmis priemonėmis. Kaip ten bebūtų, bet tai yra jėgos pozicija ir tam tikra prievarta. 
Teatleidţia man visi teisinės srities atstovai :) 
Esu šalininkas ilgalaikių ir kryptingų silpno poveikio priemonių. Gal dėl to, kad tikiu posakiu, jog "lašas po lašo ir 
akmenį pratašo", o gal įsiklausiau į Laodzi ţodţius, jog "silpnas nugali stiprų" ir "tylus nugali garsų". Bet apie tai 
atskira ilga kalba. 
Todėl renkuosi kūrybišką problemų sprendimo būdą, turintį visada bendrą vardiklį - be pykčio ir kaltųjų persekiojimo, 
veikant ne prieš patį ţmogų, o prieš jo veiksmus. Šiandien tai gali būti teatras, rytoj - galbūt šokis su kardais :), poryt 
- serenada po finansų ministerijos langais, uţporyt - tiesiog raštas. Niekada taip pat ir visada linskmai, be pykčio ir su  
 
pasimėgavimu dėl kūrybiško veiksmo. 
Savo veikimo būdo niekam neperšu, niekam nieko neįrodinėju ir net neįkalbinėju. Tai būtų visiškai beprasmiškas 
laiko gaišimas. Tiesiog pateikiau pasiūlymą. 
  
Nors šiaip, daug kam pritariu :) Visiškai atvirų durų politika man primena gyvenimą name be durų ir langų, kur bet 
kas, bet kada gali uţeiti ir daryti savo tvarką tavo namuose. 
Antstolius laikau tiesiog įteisintais plėšikais. 
Kariuomenei vis tik turiu sumanymą :) Ginklus į šoną ir eiti padėti ţmonėms. Tokia savotiška Nesavanaudiška 
Pagalbos Armija. Kaţkam padėti ūkyje, kaţkam vandens atnešti, kaţką gal per gatvę pervesti ar namo parlydėti :) 
Patiems atkakliausiems reikėtų vykti kur nors į Afriką, Lotynų Amerikos ar Indijos lūšnynus, kur skurdas, ligos, badas 
ir visokie kitokie nesutvarkytos buities sunkumai. Ţodţiu, išmėginimas ugnimi, vandeniu ir varinėmis triūbomis.  
Mokyti juos į uţgauliojimus atsakyti padėka uţ galimybę treniruoti savo sielą, teikti pagalbą be jokios minties gauti 
atlygį ir net paprastą Ačiū, rinktis visada sunkiausią ir labiausiai nedėkingą kelią, būti ten kur didţiausias nepriteklius  
 
ir bėdos ir t.t... Atlaikytų ne visi. Bet po kelerių metų būtų aišku ką galima rinkti į Seimą :) 
O dėl Rusijos ir rusų, tai jaučiu jiems didţiulę simpatiją, ten daugybė mano paţįstamų ir gerų draugų. Rusijos 
kultūroje - dalis mano identiteto, todėl aš asmeniškai su ja esu sudaręs Amţinos Taikos sutartį. Juk nekariausiu pats 
su savimi :) 
  
Gero visiems vakaro ir atsiprašau uţ ilgoką laišką, bet maniau esant reikalingu šiek tiek praskleisti savo 
pasaulėţiūrą, kad lengviau būtų susikalbėti :) 
  
Pagarbiai 
Giedrius Misevičius 
  

                                                     

REDAKTORĖS ŽODIS 

             Spėti su gyvenimu koja į koją netaip paprasta. Kuriame gerovės valstybę, bet ar visi to norime? 

Gal maloniau kaišioti pagalius į ratus? Susimąstykime, apsižvalgykime aplink, turime pastebėti kas 

ko nori – mūsų pareiga...Sakoma – reikia gyventi tik ateitimi, bet skaudu, kad nualinę, nuskurdinę 

valstybę ir jos žmones - lieka nenubausti, o didžiojasi vis naujomis pergalėmis...Ar rinkdami naują 

SEIMĄ vėl būsime kaip tik išsiritę viščiukai, neaišku - kas mus užbūrė - kad rinkimų metu mes  – kurti 

ir akli? Susimąstyti yra apie ką. Linkime iš širdies prasikrapštyti akis ir rinkti tik 

nusipelnusius...NEBERINKIME NUSIKALTĖLIŲ! 

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

Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                          

MŪSŲ DRAUGAI 

                                                                                                                      
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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