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                     VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų 

sveiki, dori, sažiningi, garbingai laikytusi duoto žodžio, gerbtų ir 

mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą. 

AR EGZISTUOJA PO 30 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

LIETUVOJE TEISINGUMAS? (žiūr. žemiau). AR GALI BŪTI VALDŽIA 

BE MORALĖS? 

 

ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  
kiekvieno 
mėn. 
pirmas 
antradienis 
IR SVEIKO 
GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
kiekvieno 
mėn. antrą 
ketvirtadienį 
Užsiėmimai 
vyks 
Bendruomen
ės namuose 
(Debreceno 
48 visada 
pradžia 16 
val.  

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienė tel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.eu 
www.lietps.
eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/


2 
 

                      
 ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE 
 
1.          Ar egzistuoja Lietuvoje po 30 metų Nepriklausomybės atkūrimo TEISINGUMAS? Atsakymas į 

Astos Dykovienės straipsnį „Klaipėdos“ (2019-11-25)  laikraštį „Pilietinė veikla išsigimė?“                                                                                                                                                                                               

2.       NVO PROBLEMOS. Komentaras                                                                                                                                               

3.       LVT Pranešimas spaudai „DĖL LIETUVOS VISUOMENĖS 

TRIBUNOLO“ įsteigimo.(6 psl.)                                                                                   
4.        Kreipimasis į aplinkos apsaugos ir susisiekimo ministrus.  

Klausimai Aplinkos apsaugos ministrui.                                                                                                                                                                                                        

5.         Visų gyventojų ir pensininkų skaičiaus santykis per 

2017 m.  Pensijos ESTIJOJE...                                                                                                                                  

6.        ĮSTATYMO PATAISA PAPILDYTŲ  VIENIŠŲ 

PENSININKŲ KIŠENĘ.                                                                                                                                                                     

7.          Roma Valinčienė Lietuvoje vykdomas pensininkų 

genocidas.                                                                                                              

8.         Gediminas MERKYS Profesorius, habilituotas 

daktaras CENTRINĖS VALDŽIOS PROFANACIJA: KAS 

SUSTABDYS IR KADA? (“Darbininkų balsas”Nr. 12.).                                                                                                                                                                                                 

9.         SVEIKATA prof. Albertas SKURVYDAS „Kas geriausia 

atitolina senatvę?“                                                                                                    

10.      GYVENIMO FILOSOFIJA. Svarbiausias Visatos dėsnis.         telef. 863635858 norinties knygos                                                                                                                                        

11.       Redaktorės žodis.                                                                                                                                                              

12.       MŪSŲ DRAUGAI  

                                                       

KLAIPĖDOS MIESTO DIENRAŠČIAI BIJO NAUJESNĖS INFORMACIJOS – NESPAUSDINA!                            
KO JIE BIJO?  TODĖL JIE TOKIE STAGNACINIAI!    

 Atsakymas į Astos Dykovienės straipsnį „Klaipėdos“ (2019-11-25)  
laikraštį „Pilietinė veikla išsigimė?“   

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

 

                Visuomeninė veikla, reikalinga ar kenksminga? Pagal „Klapėdoje“ paskelbtą straipsnį – 

„Pilietinė veikla išsigime?“ klausia mūsų mylima žurnalistė Asta Dikovienė. Nesutinku su tokiu 

požiūriu jau vien todėl, kad (primenu) gyvename demokratinėje visuomenėje! 

Citatos iš Vikipedijos: 

          „Demokrãtija (gr. dēmokratia – liaudies valdžia), valstybės valdymo forma, kai visa valdžia 

kyla iš piliečių valios, įstatymus leidžia laisvais ir reguliariais rinkimais renkami tautos atstovai 

(pagal rinkėjų valią ir numirs, dirbdami Seime red.), o valdo pagal konstitucijos nustatytus  
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įgaliojimus veikianti vyriausybė.  

                        Masinės atstovaujamosios demokratijos vystymasis yra stipriai susijęs su ekonominiu 

vystymusi ir atitinkamai šalies turtingumu. Todėl nenuostabu, kad demokratija yra ir išlieka stabili 

daugelyje Europos šalių ir JAV, bet sunkiai įsitvirtina kitose pasaulio šalyse.  

                       Jei vyriausybė nesugeba užtikrinti pagrindinių ekonominių šalies gyventojų                                                                                                                                                                           
poreikių, politinis nestabilumas yra neišvengiamas.“ 

                       Todėl visuomeninė veikla BŪTINA Lietuvoje šiandien! 

                       Kai kurie Klaipėdos gyventojai dar vis gyvena sovietinėmis nuotaikomis, kurios 
pasireiškia nepasitenkinimu visuomenininkais. Šiandien visomenininkai yra paprastų žmonių, 
matančių daug netvarkos mūsų gyvenime, nuomonės reiškėjai, savo požiūrį išreikšdami šūkiais 
plakatuose – parodo susirūpinimą vienu ar kitu netinkamu, neteisingu priimtu sprendimu ar 
elgesiu. Ar tai blogai, kai yra akis liaudyje, kuri viską pamato ir praneša visuomenei.  

                    2019-11-24 Kaune įteisintas steigiamąjame suvažiavime Etikos Universitetas. 
Planuojama, kad jį turės baigti visi norintys kopti karjeros laiptais į valdžią: į Seimą, Vyriausybę, 
norintys tapti direktoriais ar vadovais, mokytojais, auklėtojais ir t.t., būtų gerai, kad ir žurnalistai jį 
baigtų, nepakenktų pataisyti kai kurių moralę! Turės jį baigti gal tada atsikratys senų tarybinių 
pažiūrų ir priims liaudies nuomonę, kaip būtinybę. 

                  Visuomenininkai kaip liaudies sanitarai, gal jie taip žeminami ir kaltinam todėl, kad 
jaučiasi savo šalies šeimininkais? 

                Teisingai žurnalistė pastebėjo, kad pilietinio judėjimo pradininkas Kęstutis Čilinskas (1946-
2011) šviesaus atminimo advokatas (kuris paliko mums Etikos kodeksą) vienas iš pirmųjų pradėjo 
žadinti Lietuvos visuomenę, kvietė žmones busti, pasiryžti ir ginti savo Konstitucines teises. 

                Visuomeninį darbą dirbu jau Nepriklausomoje Lietuvoje 16 metų. Tikriausiai suprantate, 
kad tas darbas atima daug laiko, kartais ir išlaidų yra (iš savo menkos pensijos), tačiau  dirbti savo 
šalies žmonėms, kai jautiesi jiems reikaligas (priešingu atveju nedirbtum) YRA BŪTINA. Kaip matote 
straipsnyje - VISUOMENINIS DARBAS VERTINAMAS TAIP, KAIP PARAŠYTA MINĖTAME 
STRAIPSNYJE, tai supratimo nesulauksi iš tų, kurie turėtų paremti, paskatinti.                                                        

                   Mūsų mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas (toliau LPS) registruotas Klaipėdoje, todėl 
mes, karštai mylėdami savo miestą ir jos žmones, rūpinamės jais. Todėl LPS TURI DVI MOKYKLAS: 
Klaipėdos Etikos Universitetą ir Sveikos gyvensenos mokyklą, dėl sudėtingo privažiavimo prie 
Bendruomenės namų žmonėms sunku juos pasiekti.                                                                                                            
Jau daug metų apie tai kalbame Klaipėdos valdžiai, bet be rezultatų. Lektoriai atvažiuoja iš Vilniaus, 
Kauno skaito paskaitas Etikos Universiteto klausytojams ir prof. A.M.Olšauskas Sveikos gyvensenos 
mokykloje – skaito nemokamai, bet atsidėkojimą tenka pirkti iš savo pensijų.                                                                                                                                                                                                                                 
Visuomeninikas, bendraudamas su žmonėmis, supranta paprastų žmonių godas, nuomones, išgirsta, 
kas labiausiai skaudina ir ko labiausiai trūksta, kad gyvenimas taptų geresnis. Ten, aukštai Seime ir 
Vyriausybėje nemato to, ką mato ir girdi visuomeninikas, todėl, mes, Lietuvos pensininkų 
susivienijimas savo įstatuose esame įsipareigoję padėti Seimui ir Vyriausybei. Pateikti jiems pačius 
svarbiausius einamojo laikotarpio trūkumus, juk tai labai svarbus bendradarbiavimas, kuris 
padeda valdžios žmonėms įsiklausyti į paprastų žmonių problemas. Tačiau kaip ne keista ne visada 
jiems įdomios paprastų žmonių probemos, nors jie visi išrinkti kaip tik tų paprastų žmonių. Kiek 
daug nedorų darbų yra pridarę Lietuvai kai kurie Seimo nariai(žiūr. žemiau), be to užsisėdi kaip pas 
Dievą užpečky iki gyvenimo galo ir kas iš to gero Lietuvos žmonėms? Kalti, žinoma, rinkėjai, kurie 
arba nieko negalvoja arba neina (kai nepatinka renkami kandidatai) į rinkimus.                                                                                                                                                                    
Gaila, kad mūsų valdžia nesupranta, kad kritika verčia tobulėti, (gerb. Klaipėdos meras taip pat) o 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV
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kritikuojančius smerkia, patylomis įžeidinėja ir žemina. Ar tokie santykiai gali pagerinti Lietuvos 
gyventojų gyvenimo kokybę? 

                 Štai mes turime naują Lietuvos prezidentą, kuris nori kurti GEROVĖS VALSTYBĘ, ar gali ją 
sukurti neįsiklausydamas į paprastų žmonių godas? Skelbia, kad bus lengvai prieinamas visų 
pasiekiamas ir visus išklausys, ar tai realu? Tik visuomenininkai gali jį informuoti, dėl ko paprastas 
žmogus blogai jaučiasi savo Tėvynėje, kaip pavyzdys – Lietuvos Sveikatos apsaugos darbo kokybė: 
daugelis,  labai nepatenkinti aptarnavimo kokybe.                                                                                                                                                                         
LVT Socialinių reikalų grupė ruošiasi suorganizuoti konferenciją tema: kaip Lietuvos gyventojas 
vertina SA darbą: privalumai ir trūkumai, platinama anketa apklausai. Jau dabar pavieniai žmonių 
pasisakymai ytin kategoriškai neigiami.                                                                                                                                                                             

Jau greitai bus metai, kaip Lietuvoje įkurta 
Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), kuri turi 
pagrindinį tikslą – suvienyti Lietuvos Visuomenę 
kūrybingam, našiam bendram darbui Lietuvos 
labui! Tačiau  

trukdo vidaus ir užsienio priešai. Nepatikėsite, 
vietoj to  kad iš visų jėgų dirbtumėm Lietuvos 
labui, tenka naikinti provokatorių keliamus 
nesusipratimus. Ar žinote, kad mūsų LVT 
PIRMININKAS - ZIGMAS VAIŠVILA - 
Nepriklausomybės akto signataras dar nuo 
SĄJŪDŽIO - Nepriklausomybės aušros kritikavęs 
netinkamą valdžios veiklą, persekiojamas iki šiol! 
(kada pagaliau tai baigsis?)  

           Vienas iš LSDP narių Zenonas Andrulėnas, 
(viršut.nuotr.antras iš kair) tapęs LVT nariu nuo 
pirmo susirinkimo daro viską, kad organizacija 
negalėtų normaliai veikti (matyt turi tokią 
užduotį??).   

             Tapęs nariu, pradžioje pasireiškė kaip 
aktyvus narys, savo noru Vilniuje M.Mažvydo 
bibliotekoje priiminėjo naujus narius, rinko 
stojamąjį ir nario mokęstį, leido LVT pinigus į kairę 
ir į dešinę, o kai išaiškėjo jo kenkėjiška veikla su 
visais jam pritariusiais (pasiklydusiais, suviliotais 
ypatingais pažadais) -  suklaidintais nariais 
visuotiniame LVT susirinkime visi buvo pašalinti iš 
LVT!!!  Jau greitai bus metai, kai vykdoma jo 
destrukcinė veikla. Bet kas svarbiausia, nei policija, 
nei teismas negali priversti jo sugražinti teisėtai, 

pagal visus Lietuvos įstatymus registruotai LVT : dokumentus, pinigus, pirkinius kuriems išleisti 
pinigai. Gali sau leisti taip elgtis nes turi labai stiprų užnugar - LSDP... 

Matome, kas žlugdo Lietuvą tuo paciu ir Lietuvos teisėsaugą. Dabar jau žinome, kas persekioja mūsų 
gerbiamą LVT pirmininką Zigmą Vaišvilą ir ne tik...  

                      Ar gali būti valstybė sėkminga  be moralės? Nieko keisto, kad Lietuva – teisinė valstybė 
tarnauja Lietuvą žlugdantiems, naikinantiems. Manau, kad jeigu man, pagyvenusiai senjorei tai 
aišku, tai kodėl neaišku atitinkamoms tarnyboms: o gal jos taip pat tarnauja Lietuvą žudančioms 
tarnyboms?  



5 
 

                      Pagaliau pažvelkime, ką veikia kenkėjai?  

 Teismai po teismų, nes teisėta LVT negali niekaip atgauti savo dokumentų; naujų narių registracijos 
ir finansinių, negali atgauti surinktų pinigų, o  Zenono Andrulėno gauja, tarnaujanti Lietuvos 
griovėjams, taip stipriai jaučiasi Lietuvoje, kad net teismai jiems paklūsta. Kada visa tai baigsis?  

                    Tikiu, kad ateis ta diena, kai mūsų prezidentas Gitanas Nausėda supras kas kenkia 
Lietuvai ir imsis atitinkamų priemonių, mes visada pasiruošę jam padėti!  

                      Tiesiog sunku patikėti, kad 30 metų Nepriklausomybės, o vyksta Lietuvoje tokie 
neįtikėtini dalykai, paskaitykite Aldonos Meilutytės knygą (žiūr. auksčiau 2 psl.) „IŠSIGIMĘ 
TEISMAI, SUŽLUGDYTA VALSTYBĖ“ ir viskas bus aišku..                                                                                                                    
Norintiems įsigyti knygą LVT Valdybos narys LVT steigėjas: telef. 863635858 Vitolis Vala. 

                                                        

             NVO PROBLEMOS 

Pasipriešinkime oligarchinėms NVO, apginkime mažųjų NVO teises į išlikimą! 

Gerbiami nevyriausybinių organizacijų atstovai, prašome nepasiduoti NVO informacijos ir 
paramos centro klaidinimui dėl Nevyriausybinių organizacijų įstatymo projekto (-
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQaPgmqzPdvt4tsjE0eqq_mboJeqX6VfCy1mNbABuXNN-

wg/viewform?vc=0&c=0&w=1 ). 

Įstatymo projektas skirtas tik negausiai grupei taip vadinamų oligarchinių NVO. Projektu siekiama 
apriboti bet kokią finansavimą negaunančių (arba mažai gaunančių) NVO veiklą, nes projekto 12 str. 
siūloma: 

1.      Suteikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui teisę pašalinti iš viešojo registro NVO savo 
iniciatyva (iniciatyvos ribos neapibrėžiamos). 

2.      Pašalinti  iš viešojo registro NVO, jeigu pastaroji neatitinka minimalių patikimo mokesčių 
mokėtojo kriterijų, nenurodant, vadinamo minimalaus patikimumo. 

3.      Pašalinus NVO iš viešojo registro, jį galėtų vėl pakartotinai kreiptis praėjus ne mažiau nei 
vieneriems metams nuo statuso išregistravimo dienos. 

Šios pataisos eliminuos tūkstančius NVO iš viešojo registro, kurios dėl lėšų stokos (neturi buhalterio 
ir pan.) vėluoja teikti ataskaitas ir kt. 

Nurodytos pataisos diskriminuoja mažąsias NVO, suteikdamos žymiai didesnes teises 
sisteminėms NVO, kurios jau ilgą laiką valdo NVO plėtrai  skirtas lėšas. 

Pataisos prieštarauja 2007 m. spalio 10 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
rekomendacijoms (CM/Rec (2007) 14) dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio statuso Europoje. 

Minėtose Rekomendacijose  nurodoma, kad Asmenys gali būti pripažinti netinkamais steigti 
juridinio asmens statusą turinčias NVO dėl apkaltinamojo nuosprendžio (B Juridinio asmens 
įsigijimo statusas 30 str.). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQaPgmqzPdvt4tsjE0eqq_mboJeqX6VfCy1mNbABuXNN-wg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3-13MNp7D5Qh4jzFP25_mQGtQ-E9A7S1Fzpxqp5XAf6Slm5HR5QiYxBCI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQaPgmqzPdvt4tsjE0eqq_mboJeqX6VfCy1mNbABuXNN-wg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3-13MNp7D5Qh4jzFP25_mQGtQ-E9A7S1Fzpxqp5XAf6Slm5HR5QiYxBCI
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Juridinio asmens statusą suteikti atsisakoma tik tada, jei nebuvo pateikti visi aiškiai 
nustatyti būtini dokumentai, arba jei įstatuose nustatytas tikslas aiškiai nesuderinamas su 
demokratinės visuomenės principais (34 str.) 

Iš NVO neturėtų būti reikalaujama periodiškai atnaujinti jų, kaip juridinių asmenų, statusą ( 41 
str.). 

Rekomendacijų 44 str. pažymima, kad  NVO juridinio asmens statusas gali būti nutrauktas tik 
laisva jų narių valia arba, kai tai susiję su ne naryste grindžiamomis NVO, jų valdančiojo organo 
valia, arba juridinio asmens statusas gali būti nutrauktas dėl bankroto, užsitęsusio neveiklumo ar 
rimto nusižengimo. 

Priežiūros institucija gali pareikalauti patikrinti NVO apskaitos dokumentus, įrašus ir veiklą, jei 
NVO neįvykdė atskaitomybės reikalavimų ar jei yra svarus pagrindas įtarti, kad buvo padaryta ar 
rimtų teisės pažeidimų (68 str.). 

 Tokiu būdu siūlomos NVO įstatymo pataisos prieštarauja  minėtoms Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto rekomendacijoms. Rekomendacijas galite rasti Socmino tinklalapyje: 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/10286_rekomendacijos_nvo.pdf 

 Maloniai prašome persiųsti šį kreipimąsi visiems savo nariams ir kitoms 
nevyriausybinėms organizacijoms, kad pasipriešintume oligarchinių NVO siūlymui 
suvaržyti mažųjų NVO teises. 

KAUNO RINKĖJŲ KLUBAS 

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

KOMENTARAS: NVO Lietuvoje – tikra tragedija. Prigalvojami visokiausi įstatymai, 
kurie ne padeda NVO veiklai, o trukdo. Kodėl? Pradėkime nuo NVO PLĖTROS 
ĮSTATYMO: kritikuojamas nuo pirmos atsiradimo dienos,  kiek kartų jis buvo 
keičiamas, nes tai toks nekokybiškas, neatitinkantis šiuo metu reikalingų kriterijų 
įstatymas, susidaro įspūdis, kad juo mulkinami žmonės arba kvepia korupcija. 
Įstatymas turėtų pateikti svarbiausias NVO  kūrimosi instrukcijas: patalpos, 
finansavimas (darbo irankių įsigijimas ir pn.)                                                                                             
Lietuvoje per 35000 NVO – Tai tikras samoningas Lietuvos skaldymas, tai yra 
nusikaltimas. Nėra jokios centralizuotos valdymo struktūros, nėra jokių 
finansavimo taisyklių. Pasirašė Ruzgus „Bočių“ vadovas nieko nepaklausęs, kad 
atimtų iš pensininkų pensijas, sklaido didžiulius pinigus...Visa NVO struktūra – tai 
vieša korupcija, kada tai baigsis? AMG 

                                                       

 

                                     

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/10286_rekomendacijos_nvo.pdf
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 Pranešimas spaudai „DĖL LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO“ įsteigimo, 

informacija bus sekančiame numeryje! 

                                                       

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo 
data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, 

el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo 
saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija 
„Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289    Visada galite 
paremti. Būsime dėkingi už 2%. 
                  
 PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS  VEIKSMAI!                                                                                                            

LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

                                                          

                                                        KREIPIMASIS 

  Lietuvos Gamtos apsaugos ministrui Kestučiui Mažeikai 

Lietuvos Susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui  

 

Atsakymas būtinas                                                                   protok. Nr.18, lm - pf 

 

                             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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tačiau Lietuva kaip jūrinė valstybė pradėjo aktyviai reikštis miesto spaudoje. Štai ir dabar 

„Klaipėda“ (2019-10-14) 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, pelną,  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.                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  Turime klausimą: 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 
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neužsimena, intrevių  miesto dienraštyje „KLAIPĖDA‘ – („Ministras pripažįsta uosto svarbą 

valstybei“2019-10-14) ?.                                                                                                      

                   Civilizuotose kraštuose pirmoje vietoje žmonės, kuriems būtinos 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? 

Kreipimasis priimtas vienbalsiai 2019-10-29 LPS Tarybos posėdyje, protokolas Nr.18 

Kontaktai: amgedv@gmail.com; telef. 866673965 

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

 

               LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS   

       KLAUSIMAI APLINKOS APSAUGOS MINISTRUI 

              Ačiu, aplinkos apsaugos ministerijos atstovei (ačiu už 

sažiningą požiūrį į savo darbą, kuris tikrai retas), kuri gavusi mūsų 

raštą (žiūr. auksčiau)paskambino ir paprašė sukonkretinti 

klausimus. Klausimai yra sekantys: 

1. Visa Lietuva žino, kad Klaipėda labiausiai užterštas miestas Lietuvoje. Ką ruošiatės daryti, 

kad miestas būtų tinkamas žmonėms gyventi? 

2. Rastas padidintas chromo kiekis, o dabar miesto laikraštyje jau bandoma paneigti iškilusią 

problemą: kas tai – žmonių mulkinimas? Jeigu chromas rastas 12 x viršijęs normą, o dabar 

jau jis dingo? Niekas to nepatikės! 

3. Aš asmeniškai gyvenu Vitės mikrorajone ir mano palangė iš Vakarų pusės visada juoda, kas 

tai – teršalai – jau nustatyta. Ką žada daryti Aplinkos apsaugos ministeria, kad būtų galima 

gyventi Klaipėdoje? 

4. Sprendžiamas uosto plėtros klausimas: ar bus atsiželgta, kad žmonėms būtų tinkamos 

salygos normaliam gyvenimui, švarioje aplinkoje. Kaip bus sprendžiamas šita problema? 

5. Melnaragės gyventojai nesutinka, kad joje būtų plečiamas uostas.  Ar į žmonių nuomonę bus 

atsižvelgta, ieškant kitos išeities? Kokia tai išeitis? 

6. Klaipėdoje pietinės miesto dalies gyventojai kenčia nuo blogo kvapo, niekas nesugeba 

išsiaiškinti priežasties, o žmonės kenčia ir serga, o gyvenimas ekologijos prasme vis vis 

blogėja tiek šiaurinėje tiek pietinėje miesto dalyse, ir taip žmonės varomi iš miesto kas į 

užmiestį kas į užsienį. Kada tai baigsis? 

7. Kad vaikų apsigimimų mieste daug, statistika neduoda duomenų, tačiau visiems aišku, kad 

tokioje ekologinėje aplinkoje apsigimimams visos sąlygos. Koks bus tautos likimas, jeigu yra 

ir bus daug apsigimusių vaikų? Ką žadate daryti, kad pataisyti susidariusią situaciją? 

mailto:amgedv@gmail.com;%20telef
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8. Ar žadama iškelti prie Marių esantį uostą ir visas gamyklas iš miesto teritorijos? Ar žadama 

pasimokyti iš pažangių šalių, kaip rūpintis užterštame mieste gyvenančių žmonių  ir jų vaikų 

- ateinančios kartos geresne ateitimi? 

9. Nežinome iš kur veža ir kokias veža atliekas į „Fortum“, kokios tai medžiagos ir koks jų 

užterštumo lygis? Mes, miestiečiai to nežinome. Nepasitikime vieša informacija, nes nuo 

Nepriklausomybės atsiradimo pradžios, kai kurių seimūnų dėka, pasitikėjimas yra prarastas. 

Ar galima tikėti Jūsų skelbiama informacija? Atsiprašau, bet tokia mūsų ilgo gyvenimo 

patirtis. 

Labai laukiame atsakymo į visus pateiktus klausimus, būsime dėkingi, pagarbiai Aldona Marija 

Gedvilienė LPS prezidentė 

Pastaba: ši informacija bus skelbiama LPS internetiniame laikraštėlyje „Auksinis ruduo“ Nr.12 ir 

Jūsų atsakymas, kai gausime taip pat taip pat. 

                                                       

Gautas atsakymas iš susisiekimo ministerijos 

Lietuvos pensininkų susivienijimui 2019-11- Nr. Į 2019-11-08 Nr. 18, lm - pf DĖL KREIPIMOSI 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) išnagrinėjo Jūsų 
2019 m. lapkričio 8 d. kreipimąsi, kuriame reiškiate susirūpinimą dėl Lietuvos kaip jūrinės valstybės 
ateities, dėl ekologinės situacijos, žmonių gyvenimo kokybės Klaipėdos mieste. Dėkojame Jums už 
aktyvią pilietinę poziciją ir visiškai pritariame ir palaikome Jūsų užsibrėžtus tikslus, todėl 
Susisiekimo ministerijos tolesni veiksmai ir yra nukreipti į jų įgyvendinimą, tačiau neišvengiamai 
reikalingas laikas, kad galėtume tai pasiekti. Kartu norėtume Jus informuoti, kad Susisiekimo 
ministerija ir Klaipėdos valstybinis jūrų uostas (toliau – Klaipėdos uostas) skiria didelį dėmesį 
Klaipėdos uosto plėtros modelio suformavimui, kuris leistų užtikrinti ilgalaikes uosto ir jame 
vykdomų veiklų plėtros galimybes. Kartu siekiama Klaipėdos uosto plėtrą suderinti su Klaipėdos 
miesto plėtros poreikiais, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsauga. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, įvertinusi, kad nepakanka turimų uosto teritorijos resursų uosto plėtra, priėmė 
nutarimą parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir 
susijusios infrastruktūros) bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas). Pažymėtina, kad patvirtinto 
Bendrojo plano pagrindu išplėtus ir išvysčius naujas uosto teritorijas, bus galima vertinti galimybes 
perdislokuoti krovinių srautus ir labiau taršią krovą vykdyti toliau nuo gyvenamųjų teritorijų, taip 
išsprendžiant esamas konfliktines situacijas. Bendrajame plane numatytos ir aplinkos kokybės 
užtikrinimo priemonės, kurios nustatytos atlikus šio plano koncepcinių sprendinių strateginį 
pasekmių vertinimą. Be to, norėtume pabrėžti, Bendrojo plano sprendiniuose numatytų veiklų 
įgyvendinimas bus galimas tik įvertinus planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir gavus 
atsakingos institucijos teigiamą sprendimą ar išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 
Susisiekimo viceministras Gytis Mažeika     

                                                      
Visų gyventojų ir pensininkų skaičiaus santykis per            

2017 m. pablogėjo 

Publikuota: 2018-05-31                                                                                                                                       
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Pensijų gavėjų skaičius dėl ilginamo senatvės pensijos amžiaus mažėja, tačiau dirbančiųjų skaičius mažėja 
dar sparčiau. 
 
2017 m. pabaigoje Lietuvoje 905.400 asmenų gavo bent vienos rūšies pensiją, remdamasis išankstiniais 
duomenimis, praneša Statistikos departamentas. Pensijų gavėjų skaičius, palyginti su 2016 m., sumažėjo 
0,4%, tam įtakos turėjo nuo 2012 m. pradėtas ilginti senatvės pensijos amžius ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimas. Tačiau pensijų gavėjų dalis, palyginti su šalies gyventojais, per metus išaugo nuo 31,9% iki 32,2%. 
 

 
Plačiau: https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/05/31/visu-gyventoju-ir-pensininku-

skaiciaussantykis-per-2017-m-pablogejo#ixzz66f35lumU 

 Nutekinti komercinę paslaptį tapo rizikingiau 

 Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį išaugo 3,6% 
 „Sodros“ tarifo sumažinimas kainuotų 80 mln. Eur 

Su senatve susijusias pensijas (įskaitant netekto darbingumo (invalidumo) bei šalpos pensiją 
senatvės pensijos amžiaus gavėjams) 2017 m. pabaigoje gavo 670.800 asmenų, arba ketvirtadalis 
šalies gyventojų. 

Išankstiniais duomenimis, 2017 m. išlaidos pensijoms, palyginti su 2016 m., padidėjo 198,9 mln. 
EUR (7,5%) ir sudarė 2,8 mlrd. Eur. Šių išlaidų dalis, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP), 
2017 m., kaip ir 2016 m., sudarė 6,8%. 
 

Plačiau: https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/05/31/visu-gyventoju-ir-pensininku-

skaiciaussantykis-per-2017-m-pablogejo#ixzz66f3UTkPM 

                                                      

  Senatvės pensijos Estijoje per metus išaugo 7,7 proc. 

https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/05/31/visu-gyventoju-ir-pensininku-skaiciaussantykis-per-2017-m-pablogejo#ixzz66f35lumU
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/05/31/visu-gyventoju-ir-pensininku-skaiciaussantykis-per-2017-m-pablogejo#ixzz66f35lumU
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/06/01/nutekinti-komercine-paslapti-tapo-rizikingiau
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/06/01/lietuvos-bvp-pirmaji-ketvirti-isaugo-36
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/05/29/sodros-tarifo-sumazinimas-kainuotu-80-mln-eur
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/05/31/visu-gyventoju-ir-pensininku-skaiciaussantykis-per-2017-m-pablogejo#ixzz66f3UTkPM
https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/05/31/visu-gyventoju-ir-pensininku-skaiciaussantykis-per-2017-m-pablogejo#ixzz66f3UTkPM
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Vidutinė senatvės pensija Estijoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo 7,7 proc. didesnė nei prieš metus 

– 484,5 euro per mėnesį, pranešė Estijos statistikos departamentas. 

 

Vidutinė mėnesio pensija, įskaitant neįgalumo ir panašias pensijas, išaugo 10,7 proc. iki 468,8 

euro. Per metų ketvirtį (antrąjį šių metų, palyginti su pirmuoju) senatvės pensijos Estijoje pakilo 

vidutiniškai 8,1 proc., o vidutinė pensija – 9 procentais. TAIP PAT SKAITYKITE: G.Nausėda po 

dienos Taline: „Nustebino klausimai apie pensijų reformą Lietuvoje“ Vyriausybė sprendimu, 

pensijos nuo šių metų balandžio buvo padidintos vidutiniškai 8,4 procento. Pensijos Estijoje 

kasmet nuo balandžio indeksuojamos nuo 2008 metų, įvertinus infliaciją bei privalomojo 

socialinio draudimo mokesčio įplaukų dinamiką per metus. Naujienų agentūros BNS informaciją 

atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB 

„BNS“ sutikimo draudžiama. TEMOS: 2 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/senatves-pensijos-estijoje-per-

metus-isaugo-7-7-proc-662-1192118?copied 

Estijos finansų ministrasEstijos finansų ministras Martinas Helme 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/estijos-finansu-ministras-

rusijos-spec-tarnybos-naudojosi-swedbank-saliu-destabilizacijai-57-1231466?copied: Rusijos 

spec. tarnybos naudojosi „Swedbank“ šalių destabilizacijai 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/estijos-finansu-ministras-

rusijos-spec-tarnybos-naudojosi-swedbank-saliu-destabilizacijai-57-1231466?copied 

                                                       

  ĮSTATYMO PATAISA PAPILDYTŲ VIENIŠŲ PENSININKŲ KIŠENĘ 

 

2019-11-28 19:19:00 Jadvyga Bieliavska, ELTA 

                    Seimas po pateikimo sutiko svarstyti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 

(TS-LKD) frakcijos narių Lauryno Kasčiūno ir Gintarės Skaistės siūlymą nuo kitų metų liepos 

senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems vienišiems asmenims mokėti 0,3 šalpos pensijų bazės 

dydžio (42 eurų) vienišų asmenų išmokas. Seimo narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad didelės dalies 

Lietuvos senjorų kasdienybė – itin skurdi. „Dar skurdesnė kasdienybė tų senjorų, kurie yra vieniši. 

Būtent s ių senolių problemoms s iuo metu labai trūksta dėmesio ir sprendimų valstybiniu lygmeniu. 

Šiuo metu vieniši asmenys, kuriems įstatymų leidėjas yra uz tikrinęs galimybę pasinaudoti mirusio 

sutuoktinio įmokėtomis pensijų socialinio draudimo įmokomis, gauna tik 24 eurų per mėnesį našlio 

pensiją. Be to, pagal šiuo metu galiojanc ius įstatymus mes remiame santuoka ̨sudariusius z mones, 

bet pamirštame tuos žmones, kurie niekada santuokoje nebuvo ar dėl įvairių priez asc ių is siskyrė 

(kartu su buvusiu sutuoktiniu užauginę ir išauklėję vaikus). Todėl būtina siekti lygiateisiškumo ir 

geresnio vienis ų senyvo amz iaus asmenų finansinio aprūpinimo“, – teigė L. Kasčiūnas. 

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/senatves-pensijos-estijoje-per-metus-isaugo-7-7-proc-662-1192118?copied
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/senatves-pensijos-estijoje-per-metus-isaugo-7-7-proc-662-1192118?copied
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                        Kasčiūnas. Pasak Seimo narės G. Skaistės, Statistikos departamento duomenimis, 

žemiau santykinio skurdo ribos gyvena 41,7 proc. senatvės pensininkų. Nuo 2015 metų šis rodiklis 

išaugo beveik dvigubai. Taip pat, Statistikos departamento duomenimis, žemiau skurdo gyvenantys 

asmenys būsto išlaikymui skiria vidutiniškai 27,9 proc. visų savo pajamų. „Todėl akivaizdu, kad 

vienišiems pensininkams būsto išlaikymas sudaro neproporcingai didelę disponuojamųjų pajamų 

dalį, kadangi šia našta jie negali pasidalinti su drauge gyvenančiu sutuoktiniu. Todėl visi būsto 

išlaikymo kaštai gula ant vienišo asmens pečių“, – komentavo G. Skaistė. Seimo narė taip pat 

pabrėžia, kad Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane buvo numatyta 2019 m. 

antrame ketvirtyje sukurti vienišo asmens paramos sistemą, pagal kurią našlių pensijos būtų 

pakeistos išmokomis vienišiems asmenims. Tačiau kol kas tokia pajamų nelygybei mažinti skirta 

priemonė nėra įgyvendinama. „Per tą laiką buvo nustatytos tik pensijų priemokos itin mažas 

pensijas gaunantiems asmenims, tačiau niekaip neatlieptas išskirtinis vienišų asmenų statusas“, – 

sako L. Kasčiūnas. Jo manymu, šiandieninė sistema neužtikrina reikiamos paramos vienišiems 

senyvo amžiaus žmonėms, kurie neturi sutuoktinio ar vaikų, galinčių jais pasirūpinti. Todėl Seimo 

narys džiaugiasi, kad Seimas ketvirtadienį pritarė siekiui užtikrinti didesnes pajamas tokiems 

asmenims ir mažinti jų socialinę atskirtį. Šalpos pensijų ir Socialinio draudimo pensijų įstatymų 

pataisoms Seimas po pateikimo pritarė bendru sutarimu. Taip pat bendru sutarimu nutarta 

paprašyti Vyriausybės išvados dėl tokio siūlymo. Projekto iniciatoriai norėtų, kad naujas teisinis 

reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.   

 

Skaityti daugiau: https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/istatymo-pataisa-

papildytu-vienisu-pensininku-kisene-941750 

                                                       

ROMA VALINČIENĖ (LVT steigėja) 

DĖL LIETUVOJE VYKDOMO PENSININKŲ GENOCIDO  

nematau teisingumo mūsų valstybėje ir todėl siūlau Lietuvos Visuomenės 

Tarybos valdybos posėdyje svarstyti pensininkų skurdinimo klausimą ir 

teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei prašymą „Dėl skubaus socialinio 

draudimo bazinės pensijos dydžio padidinimo 2020 m. iki skurdo rizikos 

ribos 307 eurų“ 

                     Atsižvelgiantį tai, kad visa bazinė pensija yra perkelta į valstybės biudžetą, skubos tvarka 
svarstyti socialinės draudimo bazinės pensijos dydžio padidinimą iki skurdo rizikos ribos 307 eurų. 
Skurdo riba tai tam tikras valstybės nustatytas pajamų dydis, kurio negaunantys asmenys laikomi 
skurstančiais t.y. negalinčiais patenkinti oraus egzistavimo poreikių. Valstybinio socialinio 
draudimo fondo tarybos nutarimu „Dėl 2019 metų indeksavimo koeficiento, socialinio draudimo 
bazinės pensijos dydžio, socialinio draudimo našlių pensijų bazinio dydžio ir apskaitos vieneto 
vertės dydžio“ (2018 m. gruodžio 17 d. Nr. DO-2-16, Vilnius) patvirtintas socialinio draudimo 
bazinės pensijos dydis – 164,59 eurai tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sąmoningas ir 
sistemingas pensininkų naikinimas.Teisė gyventi – pagrindinė žmogaus teisė. Teisę į orią pensiją 
garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnį: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam 

https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/istatymo-pataisa-papildytu-vienisu-pensininku-kisene-941750
https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/istatymo-pataisa-papildytu-vienisu-pensininku-kisene-941750
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privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų pagrindu. 

                       Jeigu norime spręsti skurdo klausimą privaloma didinti socialinės draudimo bazinę 
pensiją, kurią gauna senjorai turintys 15 metų darbo stažą. Atsakomybę dėl padėties socialinės 
apsaugos srityje turi prisiimti Respublikos Prezidentas, Seimas, visa vyriausybė bei premjeras. 

Kadangi teismai nevykdo teisingumo pateikiu faktus: 

                   Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas neužtikrino sąžiningo teismo, atsisakydami priimti skundą „Dėl socialinio draudimo 
senatvės pensijos skyrimo Romai Valinčienei“ (2018 m. rugsėjo 12 d. Nr.(10.1E) VPE_SP1E-2738 
Marijampolė) dėl gyvenime susiklosčiusių tam tikrų aplinkybių, kurias sukūrė prokuratūradirbtinai 
kriminalizuojant procesą dėl didelės vertės turto vagystės.Teismas apribojo teisę kreiptis į teismą ir 
savo teises ginti teismine tvarka dėl orumą žeminančios 168,56 eurų senatvės pensijos, 
diskriminacijos sulaukus senatvės, kriminalizuoto proceso nuo 2010-10-20 pritaikytų procesinių 
prievartos priemonių daiktų saugojimo 24 valandas per parą susijusių su teisių ar pareigų 
sukūrimu/atsiradimu, bet ir atsakomybe, nes reikia dirbti be poilsio ir atostogų. Prokuratūra, kaip 
darbdavys sukūrė darbo santykius(daiktų saugojimas) su dirbančiuoju(daiktų saugotoja) Roma 
Valinčiene. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio 
konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pasisakydamas dėl šios 
konstitucinės normos, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra 
konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal 
Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl 
asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o 
realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų 
neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas 
byloje Nr. 38/06). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas, jog asmuo, manantis, kad jo teisės ar 
laisvės yra pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą; ši teisė negali būti 
dirbtinai suvaržoma arba negali būti dirbtinai pasunkinama ją įgyvendinti; šios teisės negalima 
paneigti; asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio 
statuso; turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių  

pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens pažeistos teisės, inter alia įgytosios teisės, ir teisėti 
interesai turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje; teisinis 
reguliavimas, įtvirtinantis asmens teisės į savo teisių ir laisvių teisminę gynybą įgyvendinimo 
tvarką, turi atitikti konstitucinį teisinio aiškumo reikalavimą; įstatymų leidėjas privalo įstatymuose 
aiškiai nustatyti, kaip ir į kokį teismą asmuo gali kreiptis, kad iš tikrųjų galėtų įgyvendinti savo teisę 
kreiptis į teismą dėl savo teisių ir laisvių pažeidimo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
2007 m. gegužės 15 d. nutarimas byloje Nr. 7/04-8/04). 

                       Vilniaus apygardos administracinis teismas(2019-05-27 nutartisadm. b. Nr. eI-3699-
596/2019) ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas(2019-09-18 nutartis adm. b. Nr. eAS-
490-602/2019)galimai gina korumpuotų Kauno apygardos teismo teisėjų Viktoro Preikšo (kilus 
teisėjų skandalų pasitraukė iš pareigų 2019 m. kovo mėn. savo noru ir yra specialusis liudytojas 
korumpuotų teisėjų byloje),Arūno Rudzinsko(kilus teisėjų skandalų pasitraukė iš pareigų 2019 m. 
kovo mėn. savo noru) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Egidijaus Laužiko (2019-02-19 
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1553 sustabdyti įgaliojimai) priimtus sprendimus 
ir nutartis. Pridedu 2019-09-12 prašymą dėl proceso atnaujinimo – dėl neįvykdomo teismo 
sprendimo nuo 2014-09-18. 
Prašymas pateiktas Lietuvos Respublikos Generaliniam Prokurorui, Prezidentui ir Teisėjų tarybos  
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pirmininkui. Gavau Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyriaus 
vedėjos Astos Bogušienės pasirašytą raštą „Dėl kreipimosi“ (2019-09-16 Nr. (1D-3132)-2D-4352), 
kad su Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos žiniai atsiųstu prašymu yra susipažinta ir 
dėkoja ponia Asta Bogušienė už pateiktą informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda žadėjęs atstatyti 
teisingumą atsisako vykdyti savo pareigas, nors konstitucija nurodo, kad prezidentas atsako už 
teisėsaugą. 
 
Pagarbiai, 

Roma Valinčienė 

                                                     

Gediminas MERKYS Profesorius, habilituotas daktaras 

CENTRINĖS VALDŽIOS PROFANACIJA: KAS SUSTABDYS IR KADA? 

(“Darbininkų balsas”Nr. 12.) 

                    Praėjus 30 m. nuo nepriklausomybės paskelbimo, Lietuvos 

valstybė, tiksliau jos visa centrinė valdžia atsidūrė akivaizdžios profanacijos ir 

degradacijos būvyje. Seime permanentinis cirkas: parlamentarai viešai 

skutinėjasi, pusę metų nuiminėja Seimo pirmininką, nuožmiai kariauja 

asmeninius ir tarpgrupinius „pilietinius karus“. Prie mūsų valstybės statybos, 

panašu, jau kuris laikas nebedirba niekas. Valdžios degradavimo paveikslą 

apvainikuoja neaiški trivaldystė valstybės vykdomojoje valdžioje – Vyriausybėje. Premjeras serga 

sunkia liga. Duok Dieve jam pasveikti, o visai jo šeimai, artimiesiems suteik stiprybės. Sunkiai 

sergantį Vyriausybės vadovą pagal Prezidento neaiškiai sudėliotus ir nelabai teisėtus dekretus 

pakaitomis pavaduoja net du ministrai... Tuo pačiu metu „ant biuletenio“ esantis Premjeras nuolat 

blaškosi viešoje erdvėje, dalina interviu ir viešus komentarus, de facto uoliai, bet chaotiškai vykdo 

savo pareigas.... Sunkiai sergantis aukštas pareigūnas demokratinėje valstybėje neturėtų paversti 

įkaite labai svarbios kolegialios institucijos – Vyriausybės. Įkaitais dar verčiama ne tik visa valstybė, 

bet ir Premjero šeima, artimieji, tam tikra prasme įkaitais verčiami netgi jį gydantys medikai. Tai 

autokratinėse valstybėse vado liga yra slepiama. Žinia apie sunkią Premjero ligą buvo paviešinta, 

kas tikrai yra atsakinga, demokratiška ir valstybiška. Pasakius A, reikia ištarti ir B. Deja, toliau visi 

kiti šalie lyderiai, visuomenės moraliniai ir politiniai autoritetai, medijos įkišo galvą į smėlį, 

nelyginant strutis. Problemos, krizė, apėmusi visas centrinės valdžios grandis, niekur nedings, pati 

savaime niekur neišgaruos... Civilizuoto ir atsakingo veikimo formulė labai aiški – kurį laiką gali būti 

formalus pavadavimas. Žinoma, tas pavadavimas turi būti skaidrus ir teisiškai išgrynintas, tikrai 

negali būti jokios sujauktos trivaldystės ir visiškai neaiškaus Premjero darbinio bei teisinio statuso. 

Šiuo metu visi mūsų Vyriausybės oficialūs potvarkiai, pažadai, įsipareigojimai nėra tvarūs nei 

teisiškai, nei politiškai. Tą mato, tą supranta tiek mums draugiškos valstybės, tiek ir nelabai 

draugiškos. Ar tuo nebus bandoma pasinaudoti? Kas paneigs? Katastrofos paprastai įvyksta, kai 

atsitiktinai sutampa kelios nepalankios aplinkybės: nedidelis gedimas, apledėjimas, duobelė 

nusileidimo take, piloto klaidelė... Nei viena iš šių priežasčių, atskirai paėmus, nėra realiai pavojinga. 

Kai įvyksta tų aplinkybių sutapimas (kongruencija), tada ir įvyksta katastrofa. Krizė Lietuvos 

vyriausybėje yra akivaizdi. Situacija LR Seime apgailėtina ir kelia pasibjaurėjimą. Patys Seimo nariai  
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jau šaukiasi parlamento paleidimo ir naujų Seimo rinkimų. Kad parlamentarai patys šauktųsi 

paleidimo, taip vos kelis kartus per 30 metų tebuvo. Mūsų teisinė valdžia skęsta teisėjų, o kaip dabar 

aiškėja, ir aukštų policijos pareigūnų kriminale... Įtakingos užsienio valstybės pradėjo vynioti 

kamuoliuką ir ES regioninė administracija – vardu Lietuva – priversta valytis. Panašu, kad nuo 

aukštų policijos pareigūnų ekonominio banditizmo. Niekas nieko nebeuždengs. Net S. Skverneli 

kuris viešai pareiškė, kad aukštas Kauno policijos pareigūnas - D.Ž. - nekaltas, kad ne ten ir ne to 

ieškoma Kas čia, jei ne vieno iš valstybės vadovų bandymas tiesiogiai kištis į procesinius veiksmus 

tarptautinėje korupcijos ir ekonominių nusikaltimų byloje? Juk apkalta už tai normalioje valstybėje. 

Kaip mes, mūsų valstybė dabar atrodome? Juk bylą inicijavusių didžiųjų ES valstybių (Anglijos, 

Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos) reziduojantys diplomatai stebi situaciją, siunčia pranešimus savo 

vyriausybėms. Ką jie ten rašo? Kaip sunkiai sergantis „Marijos žemės“ premjeras, buvęs generalinis 

komisaras ir vidaus reikalų ministras, o dabar Premjeras su ligonlapiu ir neaiškiu teisiniu statusu 

chaotiškai blaškosi, bando kištis į tarptautinio korupcijos tyrimo procesinius veiksmus? Sveikas 

protas sako: dabartinio generalinio komisaro L. Pernavo dabar jokiu būdu nebuvo galima atleisti. 

Tegul pirma išmėžia Augėjo arklides... Mūsų Prezidentas – išsilavinęs, socialiai jautrus, rinkėjų 

gerbiamas ir mylimas, turintis kilnių tikslų, deja politiškai nepatyręs. Viešoje politikoje jis sukiojosi 

kelis dešimtmečius. Deje, didžiojjoje politikoje jis dar visai žalias. Ir Prezidento patarėjų komanda 

didžiosios politikos išmanymo požiūriu silpna. Beviltiškai silpna. Pasaulyje bręsta nauja ekonominė 

krizė, geopolitika realiai, objektyviai įtempta. O Lietuva akyse slysta nuožulnia plokštuma. 

Plokštumos kampas kasdien didėja, slydimas greitėja... Kas atsakys už pasekmes? Kokios jos bus? 

Kaip ilgai visa tai tęsis? Gediminas MERKYS Profesorius, habilituotas daktaras 

                                                     

ETIKOS UNIVERSITETO (EU) NAUJIENOS 

KAUNE 2019-11-24 įkurtas, pagal LVT Valdybos sprendimą, 
ETIKOS UNIVERSITETAS, dalyvavo tik steigėjai (30) (žiūr. apač. 
nuotr.). 
 

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS? 

 

Kaip atsirado mintis steigti EU? 

KAIP ATSIRADO IDĖJA ĮKURTI 

LIETUVOJE  

                                 ETIKOS 

UNIVERSITETĄ (toliau EU)?                                                                                                         

         Prisimiminkime, kai Lietuvoje: tėvas sumetė 

savo kelis kūdykėlius į šulinį, tėvai nužudė savo 

berniuką, šeimose smurtautojai drumstė šeimos 

ramybę ir pn. Lietuvoje pamirštas geras išsiauklėjimas, geras tonas: dingo džentelminiškumas,  
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pagarba moteriai, pagarba vyresniam žmogui ir t.t. Tokie atvejai vis kartojosi. Suprantame visi, kad 

visą tai naikino okupantai, naikino skurdas ir nepritekliai per įvairius karus ir pokario sunkumus. 

Žmonės pamiršo apie padorumą, šiltą elgesį tarpusavio santykiuose, tiesiog nebesilaikė priimtų 

elgesio normų, nes paprasčiausiai apie jas pamiršo...Išvykę į kitas šalis – jaunimas visą tai pamatė ir 

suprato koks skirtumas tarp geranoriškos visuomenės ir pookupacinės...Lietuvos...                                                                                                                                   

Iškilo dilema, kaip visą tai sugražinti? Ne paslaptis, kad Lietuvos Nepriklausomybės ištakose vyravo 

nusikalstami elementai, kurie davė pradžią Nepriklausomos Lietuvos valdžios ir visuomenės 

naujadaro kūrimui...Ypatingai valdžioje labai greitai pasisvinta nusikaltėliška nuotaika: 

nesiskaitymas su pagyvenusiais žmonėmis (apvogtos pensijos, „žiulikiška“ pinigų keitimo politika 

valdžios naudai: gavai pensiją 120 rb.- tai iš jos liko 12 litų), kas ir įrodo nusikaltėlišką valdžios 

politiką nuo pat Nepriklausomybės pradžios išvada: visoje valdžioje vyko nusikslstami veiksmai 

Lietuvos žmonių nenaudai... Nuo pat pradžių nebuvo Lietuvoje tikro protingo šeimininko – visi 

griebė sau kiek galėjo, naudojosi visomis teisėtomis ir neteisėtomis priemonėmis. Tuo metu aktyviai 

reiškėsi Zigmas Vaišvila kritikuodamas valdžios politiką, dėl ko persekiojamas iki šių dienų... Tuos 

rezultatus mes matome ir šiandien: nusikalstamas nusigręžimas nuo Dievo per 50 metų dave savus 

rezultatus...Pamiršti 10 Dievo įsakymai, pamiršti visiškai Visatos dėsniai, iš Vakarų propaguojamas 

laisvas seksas – sužlugdo ateities kartų protinius sugebėjimus ir t.t.                                                                                                                                                                                              

Siaubingos  žmogiško elgesio  klaidos vertė daryti išvadas – būtina taisyti visapusiškai žmonių 

moralę, būtina atstatyti padorumą, dorumą, visapusišką elgesio normalizavimą, šiltą žmonių 

bendravimą ir kt. 2017-06-27 Lietuvos pensininkų susivienijimas (prezidentė Aldona Marija 

Gedvilienė) priimdami visuotiniame susirinkime 2017-2020 veiklos programą įrašė  

Etikos atstatymą, kaip vieną iš svarbių programos punktų.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kaip visą tai atstatyti, atgaivinti viską ką esame praradę? Vienintelis kelias – įkurti Lietuvoje ETIKOS 

UNIVERSITETĄ, kurį Lietuvos Visuomenės Taryba įteisino Visuotiniame narių susirinkime ir 

konkretų nutarimą steigti, priėmė Valdybos posėdyje 2019-07-12.  (Ištrauka iš protokolo.. Vienbalsiai 

nutarta pritarti Etikos universiteto įkūrimui, iniciatyvinės grupės, kuriai vadovo A.M.Gedvilienė, o vėliau vadovu 

išrinktas  Giedrius Misevičius, kuriančios šį universitetą LVT patvirtinimui. LVT puslapyje paskelbti  tą  informaciją, 

kurią pateiks ši iniciatyvinė grupė).                                                                                                                                                                                                     

Ateityje Lietuvoje turėtų būti nuostata, kad kiekvienas Lietuvos pilietis tik baigęs EU galėtų būti 

aukšto moralinio lygio politikas, bet kokios įmonės vadovas, direktorius ar mokytojas, auklėtojas ar 

visuomeninės organizacijos vadovas, neprošal ir kai kuriems žurnalistams pataisyti savo elgesį – juk 

jie ugdo mūsų ateinančią kartą kol kas beveik pagal senus okupacinius metodus (švietimo reforma 

streikuoja ir dar nežinia kokia ji bus), kai kuriose mokyklose net tikėjimo pamokos neprivalomos... 

Nėra tinkamos jaunimo auklėjimo programos, neparuoši sutuoktiniai, koks turi būti teisingas 

gyvenimas, kad gimtų pilnaverčiai kūdykiai – problema tikrai kelia didžiulį susirūpinimą ir kurią 

reikia nedelsiant spręsti, nes trečdalis vaikų gimsta nepilnaverčiai., protiškai atsilikę... Ar matėte 

laidą apie tai? Viso to galėjo ir nebūti, jeigu žmonės, ypač jaunimas, būtų tinkamai paruoštas realiam 

gyvenimui. Labai mūsų visuomenės nariams trūksta žinių, kurias būtina papildyti Etikos 

Universitete. Kalbėjau apie tai su Lietuvos Trečio a. Rektore, tačiau likau visiškai nesuprasta.                                                                                                                                                                           

                     Ar yra Lietuvos visuomenėje žmonių rimtai susirūpinusių, suprantančiu apie šios 

problemos svarbą ir esmę? Tikrai yra. ir kviečiu prisijungti prie mūsų ir padėti įgyvendinti šitas 

sumanymas jau įgyvendintas, 2019-11- 24 Kaune.                                                                                                                                    



17 
 

Klaipėdoje jau treti metai veikia Klaipėdos Etikos Universitetas. turime programą, prisijunkite.   

                                                                                                                                                              
Viskas prasidėjo nuo tų siaubingų įvykių Lietuvoje, todėl įkūriau su palaikančiais šitą idėją 

žmonėmis iniciatyvinę grupę Vilniuje 2017m.,                                                                                                                           

Iniciatyvinę grupę sudarė: Aldona Marija Gedvilienė (idėjos iniciatorė), Eugenijus Paliokas, 

Giedrius Misevičius, Lina Janušaitė,  Zita Aleknaitė  ir Aleksandras Valentas. Iniciatyvinė grupė 

savo susirinkime (2019-05-23) išsirinko grupės pirmininką, juo tapo Giedrius Misevičius - 

Klaipėdos Etikos Universiteto dėstytojas. STEIGIAMĄJAME SUVAŽIAVIME  

          
susirinkime jis išrinktas EU direktoriumi. 

Nuotraukoje EU Taryba (direktorius pirmas iš dešinės, nuotr. AMG).                                                                                                                                                                                         
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Yra įkurta EU svetainė. Tikėjome, kad įsteigsime EU ir įsteigėme. Lietuvos visuomenė, tikimės, 

parems ir EU vieną dieną pradės savo taip reikalingą darbą. Tikimės, kad pritars naujas prezidentas 

GITANAS NAUSĖDA, Seimas, suprantama ir Lietuvos Švietimo ministerija.                                                                                                                                                                                    

Tepadada mums Dievas!  

                                                     

SVEIKATA            KAS GERIAUSIA ATITOLINA SENĖJIMĄ? 

Prof. Albertas SKURVYDAS 

     Pagaliau užbaigiau parengti naują paskaitą 

– KAS GERIAUSIA ATITOLINA SENĖJIMĄ? 

Išanalizavau 177 mokslinius straipsnius 

(2010-2019). 

       Pateikiu labai supaprastintas 

apibendrintas 9 išvadas:                                                         

1.Viduržemio jūros dieta, kurioje dominuoja 

daržovės, vaisiai, jūros gėrybės, žuvis; ypač 

apribotas mėsos produktų vartojimas (ne 

daugiau kaip 1 – 2 kartus per savaitę), cukraus ir druskos , trans riebalų visiškas 

atsisakymas – nenaudojimas; 

2.Vitaminai E, B, D, kurkuminas, omega – 3 – dažniausiai tai minima, kaip senėjimą 

atitolinantys papildai. 

3. Reguliarūs fiziniai pratimai – ne mažiau kaip 300 min. Per savaitę, 

nepriklausomai nuo amžiaus; nepamirškite, kad ne mažiau kaip du kartus per 

savaitęreikia atlikti ir jėgos pratimus su gana dideliu raumenų įtempimu (apie 

60-80  proc. Jėga nuo maksimalios); 

4. Visą gyvenimą mokytis, kad smegenys nenustotų mąstyti, nes kitaip jos labai 

greitai pasens; būkite smalsūs, žingeidūs ir atviri pasaulio ir savo pažinimui. 

5. Pilnavertis miegas/ poisis/ atostogos – tai vieni iš geriausių „karių“ prieš stresą. 

6. Nerūkyti, nepiktnaudžiauti vaistais ir alkoholiu; ypač vengti antibiotikų ir 

įvairių smegenų „ramintojų“, nes taip smegenys gali visiškai „apsiraminti“. 

7. Į gyvenimą žiūrėti „ne stiklinėmis iš baimės akimis, bet degančiomis gyvenimo 

aistra“;juk šansas duotas tik vienas! Džiaukitės kiekvienu savo laimėjimu, o į 

klaidas žiūrėkite kaip į gyvenimo pamokas, kurios reikalingos naujoms 

pergalėms ir džiaugsmams; 
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8. Gyvenime atsakingai rinktis tikrus draugus ir juos pasirinkus, „saugoti kaip 

savo akį“, nes tas, kuris yra Jūsų arčiausiai gali jus ir greičiausiai „išgydyti ir 

sunaikinti“. Apie tai daugybę puikių tyrimų radau; 

9. Stengtis nugyventi teisingą – moralų gyvenimą, nes niekas taip negailestingai 

lėtai ir užtikrintai nežudo kūną iš vidaus nei savęs išdavystė! Primenama, kad 

net ir labai dideli pinigai nekompensuos Jūsų „moralinio puvimo“! 

                                                       

GYVENIMO FILOSOFIJA 

Visatos dėsniai visi svarbūs, tačiau svarbiausias;                                                     

PRIEŽASTIES IR PASEKMĖS DĖSNIS! Susimąstykime, jeigu šitą dėsnį 

teisingai suprasime, problemų bus mažiausiai, bet šitas dėsnis veikia 

nuo kūdikystės iki senatvės…Jeigu kas nors vyksta ne taip, 

prisiminkite savo poelgį bet kokiame gyvenimo etape! O dar svarbiau 

– prieš nuspręsdami kaip pasielgti vienu ar kitu atveju – pagalvokite 

apie pasekmes:  viskas anksčiau ar vėliau sugrįžta atgal! Lazda turi du 

galus ir tai verta prisiminti! 

                                                     

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! 

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

Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           
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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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