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 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

 
 

Viešpatie (apsaugok mus nuo covid-19) suteik mums stiprybės, 

kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sažiningi, garbingai 

laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę 

Lietuvą!  

                                                 

2021  METUS  SKELBIAME  NIJOLĖS  FELICIJOS 

SADŪNAITĖS  METAIS! -                                                                                                   

LAISVĖS PREMIJOS LAUREATĖ.                                                                                     
SKELBIA LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) KLAIPĖDA                                                                                                                                             

KODĖL N.F.SADŪNAITĖ? ESU ŠIO PASIŪLYMO AUTORĖ, TODĖL  TURIU NURODYTI 

PRIEŽASTĮ – O PRIEŽASTIS PAPRASTA – MES ABI MYLIME LIETUVĄ, TODĖL NE VISIEMS 

TAI PATINKA, O SUNKUMAMS ĮVEIKTI LABAI PADEDA MALDA – TAI MUS SUVIENIJO! 

 

 
ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  
kiekvieno 
mėn. 
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GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
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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/
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Nijolė Felicija Sadūnaitė                                             

                      Aprašymas 

Felicija Nijolė Sadūnaitė – vienuolė, 
disidentė. Vikipedija 

Gimė: 1938 m. liepos 22 d. (83 metai), Kaunas 
Išsilavinimas: Anykščių Jono Biliūno gimnazija (1955 m.) 
Veikla: vienuolė, disidentė 
Knygos: A Radiance in the Gulag: The Catholic Witness of Nijole 
Sadunaite, DAUGIAU 
Tėvai: Veronika Rimkutė-Sadūnienė, Jonas Sadūnas 
Broliai / seserys: Jonas Aloyzas Sadūnas 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                      

  AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?     

SVARBIAUSIA DABAR LIETUVOJE -     

TEISĖSAUGA – KAIP GALI PRIIMINĖTI SPRENDIMUS 

AUKSČIAUSIO TEISMO TEISĖJAI, KURIŲ KADENCIJA 

PASIBAIGUSI ? AR TOKIŲ TEISĖJŲ SPRENDIMAI 

GALIOJANTYS?  KUR ŽIŪRI PREZIDENTAS IR 

SEIMAS, KODĖL NEATLIEKA SAVO  PAREIGŲ?  

PASKAITYKITE „KLAIPĖDĄ“ (2021-04-09) APIE 

NUSIKALTĖLĮ MINDAUGĄ ŽALIMĄ IR VISKAS BUS 

AIŠKU!  

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

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nijol%C4%97_Sad%C5%ABnait%C4%97
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+gim%C4%97&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1gl8zKz8nOOTFcoTkw5ujovMbMEyE7PzD0yHQDbpbCVQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAXegQIHBAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Kaunas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbi1M_VNzA0N0yy0BLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWNm8E0vzEot3sDICAAlyxx8-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAXegQIHBAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+i%C5%A1silavinimas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XmLWJXyMrPyc45MVyhOTDm6Oi8xswTIzjy6sDgzJ7EsMy8zN7EYAE8C2aZRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAYegQIFRAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3+Jono+Bili%C5%ABno+gimnazija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVaCciwLskuqtKSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJWZce8yuyjC4_0Zh7drOCVn5ev4JSZk3l0NZCRnpmbl1iVmZW4g5URAHkxYGxiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAYegQIFRAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+veikla&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAZegQIGhAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+knygos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSyk620k_Kz8_WTywtycgvsgKxixXy83IqF7FK5WVm5eccma5QnJhydHVeYmYJkJ2dV5meXwwAyINlaUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAaegQIGxAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+a+radiance+in+the+gulag:+the+catholic+witness+of+nijole+sadunaite&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiAXOScnOTirMLtKSyk630k_Lzs_UTS0sy8ousQOxihfy8nMpFrKF5mVn5OUemKxQnphxdnZeYWQJkJyoUJaZkJuYlpypk5imUZKQqpJfmJKZbgZnJiUBDcjKTFcozS_JSi4EGpSmADUkFmVEKMiJ1BysjAOJyvO-UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAaegQIGxAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+a+radiance+in+the+gulag:+the+catholic+witness+of+nijole+sadunaite&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiAXOScnOTirMLtKSyk630k_Lzs_UTS0sy8ousQOxihfy8nMpFrKF5mVn5OUemKxQnphxdnZeYWQJkJyoUJaZkJuYlpypk5imUZKQqpJfmJKZbgZnJiUBDcjKTFcozS_JSi4EGpSmADUkFmVEKMiJ1BysjAOJyvO-UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAaegQIGxAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+a+radiance+in+the+gulag:+the+catholic+witness+of+nijole+sadunaite&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiAXOScnOTirMLtKSyk630k_Lzs_UTS0sy8ousQOxihfy8nMpFrKF5mVn5OUemKxQnphxdnZeYWQJkJyoUJaZkJuYlpypk5imUZKQqpJfmJKZbgZnJiUBDcjKTFcozS_JSi4EGpSmADUkFmVEKMiJ1BysjAOJyvO-UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAaegQIGxAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+knygos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSyk620k_Kz8_WTywtycgvsgKxixXy83IqF7FK5WVm5eccma5QnJhydHVeYmYJkJ2dV5meXwwAyINlaUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ44YBKAIwGnoECBsQBA
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+t%C4%97vai&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSzE620i9IzS_ISQVSRcX5eVYFiUWpeSXFi1il8jKz8nOOTFcoTkw5ujovMbMEyAbissRMAD-gdd9HAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAbegQIFhAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Veronika+Rimkut%C4%97-Sad%C5%ABnien%C4%97&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM08uKDU3zLI20JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQWJRal5J8SJW2bDUovy8zOxEhaDM3OzSkiPTdYMTU46uzstMzTsyfQcrIwAbCORHXAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAbegQIFhAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Jonas+Sad%C5%ABnas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM01Iq84pSSsq1JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQWJRal5J8SJWPq_8vMRiheDElKOrgYwdrIwAyQeC6E0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoAjAbegQIFhAE
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+broliai+/+seserys&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSzE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFmUk5mXnpi1hV8zKz8nOOTFcoTkw5ujovMbMEyE4qys_JTMxU0FcoTi1OLaosBgD-2kalUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAcegQIGRAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+jonas+aloyzas+sad%C5%ABnas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM08yMzQ1M0tO0JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcWZSTmZe-iJWrbzMrPycI9MVihNTjq7OS8wsAbKz8vMSixUSc_Irq4A0VKZ4BysjAN9Z7FtpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAcegQIGRAD
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1.  SVEIKINAME!  
2.  ARVYDAS JUOZAITIS -  SĄJŪDŽIUI - 33 METAI - IR VIS DIDESNIS KLAUSIMAS: 
3.  KAIP MUMS TAI PAVYKO? (nuotr.)  

4.  PAGALIAU PRISIMINTI VIENIŠI IR VIENIŠI NEĮGALŪS LIETUVOS ŽMONĖS – SKELBIA 

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA.                                                                                      

5.  MŪSŲ (LPS) PASTABOS.6.LVT TAUTOS REFERENDUMAS.                                                                                                                                                      

6.   SKELBIMAI LVT NARIAMS                                                                                                                                                                      

7.  LVT LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ KONSTITUCINIS ĮSTATYMAS - 

pradžia, visą galite rasti adresu  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/) susipažinkite,  papildykite, 

komentuokite, siūlykite                                                                                                                                                                    

8.  IŠ SEIMO KANCELIARIJOS GAUTAS RAŠTAS, PARAŠYTAS ATSAKYMAS RED.AMG..                                            

9.  ARVYDAS JUOZAITIS KADA BAIGSIS VISŲ LIETUVOS ŠVIESUOLIŲ KANTRYBĖ?                                        

10.   KOMENTARAS I                                                                                                                                                                                     

11.   VISAI LIETUVOS VISUOMENEI (KREIPIMASIS)                                                                                                                                           

12.  SEIMO NARIŲ ATSILIEPIMAI IR RAŠTAS IŠ SEIMO                                                                                                     

13.  KOMENTARAS II                                                                                                                                                                               

14.  DISKUSIJA.                                                                                                                                                                          

15.  SVEIKATA – KAIP TEISINGAI GERTI VANDENĮ.                                                                                                       

16.  GYVENIMO FILOSOFIJA – KARMA.                                                                                                                           

17  MŪSŲ DRAUGAI 

 

 

 

ARVYDAS JUOZAITIS -  SĄJŪDŽIUI –  
 

                                33                                    

METAI - IR VIS DIDESNIS KLAUSIMAS: 
KAIP MUMS TAI PAVYKO? (nuotr.)  

 

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
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******************************************************************************************** 

IŠMOKA VIENIŠIEMS ASMENIMS: PRAŠYMĄ JĄ GAUTI SENJORAI IR 
ŽMONĖS SU NEGALIA GALĖS PATEIKTI IR TELEFONU                                        
(raštas iš Seimo) 

Seimas pritarė, kad jau nuo liepos bus skiriama 28 eurų dydžio vienišo asmens išmoka, 
prašymus jai gauti galima teikti jau nuo šių metų liepos 1 dienos. Tikimasi, kad bus galimybė 
prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo Sodros teritoriniam skyriui pateikti ir telefonu.  

„Skurdas paliečia vis dar labai daug senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių. Lietuvoje namų 
ūkių, kuriuos sudaro vienišas senyvo amžiaus žmogus (65+), skurdo rizikos lygis yra dvigubai 
didesnis nei didesnių namų ūkių ir siekia net 47 proc. Tikiuosi, kad ši papildoma išmoka padės 
sumažinti visų vienišų mūsų senjorų ir neįgaliųjų skurdą ir atskirtį“, – sako socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensija neturės įtakos kitoms 
asmeniui pagal kitus įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar 
kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines 
paslaugas. 



5 
 

Pasak ministrės M. Navickienės, ši išmoka vienišų pagyvenusių asmenų skurdo rizikos lygį 
turėtų sumažinti 7,4 procentiniais punktais.  

Vienišo asmens išmoka nediskriminuoja socialinio draudimo ir šalpos pensijų gavėjų, į jos 
gavėjų sąrašą įtraukti ir neįgalieji – viena labiausiai skurdą patiriančių visuomenės grupių.  

Iki šiol panaši – našlių pensija – yra mokama tiems neįgaliems ir senatvės pensijos amžių 
sukakusiems asmenims, kurių miręs sutuoktinis turėjo bent minimalų pensijų draudimo stažą 
arba iki mirties dienos gavo netekto darbingumo ar senatvės pensiją.  

Šiuo metu vidutinė našlio pensija siekia 28,63 euro, ją gauna apie 210 tūkst.  našlių pensijų 
gavėjų. Nuo šių metų liepos 1 d. teisę gauti 28,63 eurų dydžio vienišo asmens išmoką įgis dar 
daugiau nei 60 tūkst. asmenų. O nuo 2022 m. 32 eurų dydžio vienišo asmens išmoką arba našlių 
pensiją jau gaus virš 400 tūkst. žmonių. 

Šiemet vienišų asmenų išmokoms numatyta skirti 15 mln. eurų, 2022 metais tam prireiks 
106 mln. eurų. Našlių pensijų didinimui 2022 metais papildomai turės būti skiriama 3  mln. 
eurų. 
Kaip vienišo asmens išmoka bus indeksuojama nuo 2023 m., Seimas apsispręs jau šio rudens 
Seimo sesijoje.  

VIENIŠO ASMENS IŠMOKA GAVĖJUS PASIEKS ŠĮ RUDENĮ, SKAIČIUOJANT 
UŽ LAIKOTARPĮ NUO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO, T. Y. LIEPOS MĖNESIO 01 d.. 

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

                                                        

                       LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) 

Klaipėda-2015-03-10  (įkūrimo data).Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3  bt 4 

92250, Klaipėda, telef. 866673965, užsisakyti galite nemokamai: el.paštas 

amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 

4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 

300087289   Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%  

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

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJAI 

ATSAKYMAS BŪTINAS                LPS Tarybos Protokolas Nr. 4,  raštas Nr. 3- srm02 

Gerb. Ministre, susipažinus su nauju vienišų ir vienišų neįgaliu senjoru įsakymu pirmiausia dėkojame 

visiems valdžios atstovams už supratingumą. 

Neslėpsime,  kilo eilė abejonių: 
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1. Siūlome automatiškai visiems iš karto pervesti priedą prie pensijos, nes 

dauguma senjorų (nepamirškite, kad jie gimę sovietmečiu, kada dar 

nebuvo nei kompiuterių nei mobilių telefonų), todėl  užsisakymas priemokos ne 

visiems prieinamas. Dirbu su tokio kontingento žmonėmis, todėl žinau ką sakau, o be to, kai kurie 

kurti ir akli, visai nesavarankiški – reikia mažinti biurokratiją gaunant priemoką, nes tiems, kurie 

nemoka naudotis dabartinėmis technologijomis bus didžiulis stresas, todėl gali kilti didžiulis 

nepasitenkinimas, kuris aptemdys gaunančių priemoką džiaugsmą – nedarykite to, kad taip 

neįvyktų; 

2. Susidarius sodroje nepanaudotų pinigų atsiras jų panaudojimas ne pagal paskirtį (mes turime tokią 

patirtį), o tai nuskriaus vienišuosius; 

3. Skambinti pakviesti nenorinčius gauti, kaip pvz. dirbančius, kuriems tokia suma kelia juoką; 

 

Gerbiami  ministerijos darbuotojai, susipažinkite su mūsų pastabomis ir įvertinkite jų naudą ir 

praktiškumą, tikimės, kad neapsunkinsite biurokratiniais veiksmais didžiulį vienišų ir vienišų neįgalių (20 

000) žmonių džiaugsmo.  

Klaipėda, 2021-06-03 

 

Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė 

 

Janina Oniūnaitė sekretorė 

 

 

KOMENTARAS I 

 

Dėkojame Lietuvos valdžios atstovams pagaliau supratusiems (iš visų buvusių 

vyriausybių pirmieji), kad skurdą Lietuvoje reikia mažinti, tačiau priemokos 

įteikimo modelį būtina tobulinti. Pagal dabartinį modelį gali būti dideli 

nesusipratimai ir didelis vienišų ir vienišų neįgalių nepasitenkimimas ir 

neramumai Lietuvoje, nes priemokos iš karto nepaieks žmonių, o tai bus 

didelis jiems stresas, todėl mes siūlome patobulinti priemokos gavimą be 

jokių problemų, ar SRDM priims mūsų gyvenimo patirties turinčių LPS 

Tarybos patarimą – tai jiems spręsti, nes pagal ministerijos modelį susidaro 

daug nereikalingų problemų, kurias būtina išvengti. Komentuokite mūsų 

pasiūlymą, laukiame Jūsų nuomonės. Ministerija į mūsų pasiųstą laišką kol 

kas neatsakė, laukiame registracijos numerio. 

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

Sveiki visi, 

Turime ką "švęsti" ir kuom "džiaugtis": 
 
Niekaip nesibaigiantis politinis karantinas 
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Vaikų diskriminacija ir institucinis smurtas 

Rūšiavimas į sveikus ir ligonius be simptomų 

Iš darbų vejami darbuotojai 

Iš rinkos stumiami verslai 

Nuostabūs sveikatos ministro pasisakymai 

Valdančiųjų spjūviai tautai į veidą 

Neįgali Konstitucija 

Prarastas suverenitetas 

Galimybė spręsti mums svarbius klausimus referendumu 

Kylančios kainos ir mokesčiai 

Dvigubi įstatymų ir teisėsaugos standartai 

Atimta vaikų teisę į mokslą 

Daug naujų sąvokų ir terminų 

Naujos raidės abėcėlėje 

Tam tikrų iškrypėlių ir mažumų atstovai seime ir Konstituciniame teisme 

Žodžio ir judėjimo "laisvė" 

Spaudos ir minties cenzūra 

Nauja šeimos ir tėvų samprata 

Artėjantis prostitucijos ir pedofilijos legalizavimas 

Gal jau užteks vardinti?  Ir taip daug tų "džiugių" įvykių ir procesų. Laikas jau visa tai užbaigti, kol 

tai nepribaigė mūsų. 

 15 - 16 - 17  

https://www.facebook.com/watch/?v=827607778169231 

Pagarbiai, 

Vitolda Račkova 

+37064549849 

https://seimusajudis.lt 

Jei norite peržiūrėti šią diskusiją žiniatinklyje, 

apsilankykite https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/CABAo%2BsK5LP77aak-

Sv4_ETKvFf7vqDqwf3tV%2BPGfXuW5tX%3DMhQ%40mail.gmail.com. 

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

                               

TAUTOS REFERENDUMAS 

2021-05-22 Vilnius 

https://www.facebook.com/watch/?v=827607778169231
https://seimusajudis.lt/
https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/CABAo%2BsK5LP77aak-Sv4_ETKvFf7vqDqwf3tV%2BPGfXuW5tX%3DMhQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/CABAo%2BsK5LP77aak-Sv4_ETKvFf7vqDqwf3tV%2BPGfXuW5tX%3DMhQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer


8 
 

Lietuvos valdžios funkcijas vykdantys asmenys peržengė ribą. Vyksta patyčia iš Tautos ir Tautos 

naikinimas. Tačiau Lietuvos Konstitucijos 5 straipsnis nurodo, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o 

valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. 2 straipsnis - Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso 

Tautai. 3 straipsnis - niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių 

suverenių galių, o Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos 

valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. 

Tauta turi teisę ir pareigą susigrąžinti valstybę. Todėl Lietuvos visuomenės taryba kviečia Tautos 

referendumui dėl Seimo rinkimų konstitucinio įstatymo priėmimo. Tautos TAIP šiam įstatymui reikštų 

Seimo rinkimų sistemos pakeitimą ir Seimo išrinkimą pagal šį įstatymą pirmaeiliuose Seimo rinkimuose. 

Lygiateisiai Seimo rinkimai pagal pakeistą sistemą vyktų tik 141 vienmandatėje apygardoje.  

Išlaidas apmokėtų valstybė ir savivaldybės. 

Seimo rinkimuose dalyvautų ir kandidatus keltų bei narius į rinkimų komisijas siūlytų trejus metus 

veikiančios ir valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansavimo 185 dienas prieš 

rinkimų dieną negaunančios Lietuvos politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos.  

Rinkimus į Seimą organizuotų ir vykdytų po šio įstatymo priėmimo išrinkta Vyriausioji rinkimų 

komisija, apygardų ir apylinkių rinkimų komisijos. Pusė rinkimų komisijų narių būtų renkami iš partijų, 

kita pusė – iš nevyriausybinių organizacijų siūlomų kandidatų. Po vieną komisijos narį skirtų Respublikos 

Prezidentas, Teisingumo ministras ir Generalinis prokuroras.  

Kandidatą kelianti partija ar nevyriausybinė organizacija privalėtų pateikti VRK savo programą, 

kurią sieks įgyvendinti jų keliami kandidatai, jei bus išrinkti Seimo nariais.  

Kandidatas rinkimų užstato nemokėtų, tačiau jo iškėlimą parašais privalėtų paremti 350 rinkimų 

apygardos rinkėjų.  

Rinkimų elektroninį aptarnavimą vykdytų Seimo kanceliarija, bet ne privačios įmonės, būtų 

naudojamasi tik AB „Lietuvos paštas“ paslaugomis. 

Įregistruotas kandidatas rinkimų apygardoje turėtų patikėtinius, rinkimus kontroliuotų stebėtojai.  

Savivaldybės tarybos narys, meras, Europos Parlamento narys, įregistruoti kandidatais į Seimo 

narius, netektų savo pareigų. 

Rinkimai būtų laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvautų daugiau kaip 50% apygardos rinkėjų.  

Partijos ir nevyriausybinės organizacijos, veikdamos per jų iškeltus kandidatus, laimėjusius 

rinkimus į Seimą, įgyvendintų savo rinkimų programas. 

Rinkimų dokumentai būtų nenaikinami ir saugomi valstybės archyve.  

Seimo narys sulaužytų priesaiką, pakeisdamas ar atsisakydamas vykdyti jo ar jį kandidatu Seimo 

rinkimuose iškėlusios partijos ar nevyriausybinės organizacijos rinkimų programą. Narystės Seimo 

frakcijoje pakeitimas prilyginamas Seimo nario priesaikos sulaužymui. 

Seimo nariui dėl rinkimų priesaikos nevykdymo apygardos rinkėjai ir kandidatą iškėlusi partija ar 

nevyriausybinė organizacija galėtų kreiptis į Seimą dėl Seimo nario apkaltos. 

Šį Tautos priimtą konstitucinį įstatymą per 3 dienas privalėtų pasirašyti Respublikos Prezidentas.  
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 Seimui ir Respublikos Prezidentui nevykdant referendumo sprendimo, jie netektų savo galių, ir 

vienu metu įvyktų pirmalaikiai Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimai. 

Tam įgyvendinti būtų šaukiamas Tautos susirinkimas. Tautos susirinkimo 141 narį rinkimų 

apygardoje išrinktų rinkėjų atstovų susirinkimas. Tautos susirinkimo išrinkimą organizuotų šio 

konstitucinio Seimo rinkimų įstatymo referendumo iniciatyvinė grupė, įregistruota VRK. 

 Tautos susirinkimas veiktų Seimo rūmuose Gedimino pr. 53 Vilniuje ir drauge su Tautos 

susirinkimo išrinkta VRK organizuotų Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimus, vykdytų Lietuvos 

Respublikos Seimo funkcijas iki Seimo išrinkimo pagal Tautos priimtą Seimo rinkimų įstatymą.  

Tautai priėmus šį konstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir 

Europos Sąjungos teisės aktai galiotų Lietuvoje tiek, kiek jie neprieštarautų šiam konstituciniam įstatymui. 

Seimas ir Vyriausybė privalėtų nedelsiant suderinti kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus su 

šiuo konstituciniu Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymu. 

 

Lietuvos visuomenės taryba, referendumas@lietuvosvisuomenestaryba.lt  

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

SKELBIMAI LVT VALDYBOS NARIAMS 
 

Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), k.304973418, valdybos 2021-05-10 sprendimu 

2021-06-12 12 val. KTU ar nuotoliniu būdu (tikslinama bus www.lietuvosvisuomenestaryba.lt) 

kviečiamas LVT eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dienotvarkė: 1. 2020 m. veiklos ataskaita: 

1.1. LVT metinė finansinė ataskaita; 1.2. Valdybos ataskaita; 1.3. Revizijos komisijos ataskaita; 1.4. 

Etikos ir procedurų komisijos ataskaita. 2. LVT valdybos narių rinkimai. 3. Etikos ir procedūrų 

komisijos dviejų narių rinkimai. 4. Referendumo organizavimas. Susirinkimui neįvykus, 

pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2021-06-19 12 val., galioja 2021-06-12 susirinkimo 

dienotvarkė. Valdyba. 

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

Šiuo šaukiu eilinį LVT valdybos posėdį dėl šio referendumo klausimo 2021-06-07 d. 19 val. 
nuotoliniu būdu. 
Prašau siūlyti ir kitus LVT valdybos posėdžio klausimus darbotvarkei. LVT Valdyba 
---------------------------------- 

KOMENTARAS II 

Lietuvos Visuomenės Taryba - pavadinimas viską pasako, o jeigu norite elgtis kitaip, tai reikia kito 
pavadinimo arba daryti, kaip dabar madinga, vieną sako , o kitą daro. 
 
TS LKD - eina prieš savo bažnyčią 
 
Laisvės partija - laisvė tik kai kuriems (labai panašiai jūs siūlote - tik kai kurie iš Lietuvos 
visuomenės) 
LSDP - Švedijos socialistai pakrauptų nuo jų darbų 

mailto:referendumas@lietuvosvisuomenestaryba.lt
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LVŽS - kažkas baisaus (vienas žaliasis buvo ir tas pabėgo) - gamtai žala padaryta didesnė nei per 
Vokietijos ir TSRS okupacijas 
ir dar ne visi - gaila laiko vardinti visus apsimetėlius. 
 
P.S. Jeigu kažkas Lietuvos Visuomenės Tarybą mato vienoje partijoje, viename tikėjime, viename 
visuomenės sluoksnyje ir net vienoje Tautoje, tai ne ten pataikė. 
 O jeigu pavadinimas ,,Lietuvos Visuomenės Taryba'' yra tik akims apdumti, tada atsiprašau už 
sugaištą laiką. Pagarbiai, Egidijus Kaunietis 
 

 

                                               

                                                                LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SEIMO RINKIMŲ 

                                        KONSTITUCINIS ĮSTATYMAS ,                                                                                                                                            

VISĄ ŽIŪRĖKITE LVT SVETAINĖJE http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/, TEIKITE PASIŪLYMUS, 

KOMENTUOKITE, LAUKIAME VISŲ NUOMONIŲ 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1 straipsnis. Seimo narių rinkimų pagrindai 

Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimo) nariai renkami ketveriems metams 

vienmandatėse rinkimų apygardose, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu 

tiesioginiuose rinkimuose. 

 

2 straipsnis. Įstatymo keitimas 

Šis įstatymas gali būti keičiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta tvarka. 

 

3 straipsnis. Visuotinė rinkimų teisė 

1. Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 

metų. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais. 

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
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2. Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar 

pasižadėjimu su užsienio valstybe, taip pat užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis ir 

rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat mažiausiai ketverius metus gyvena 

Lietuvoje. Nuolat gyvenančiu Lietuvos Respublikoje laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, kurio 

duomenys apie gyvenamąją vietą įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre, arba pilietis, 

kuris pagal Civilinį kodeksą pripažįstamas turinčiu nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos 

Respublikoje. 

3. Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra 

nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys, teismo pripažinti 

neveiksniais arba nepakaltinamais. 

4. Seimo nariais negali būti renkami teisėjai ir prokurorai, kol eina šias pareigas, taip pat 

asmenys, rinkimų dieną atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, 

taip pat likus 65 dienoms iki rinkimų neišėję į atsargą profesinės karo tarnybos kariai arba 

statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnai ar asmenys, kurie pagal specialius įstatymus ar 

statutus negali dalyvauti politinių partijų ir politinėje veikloje. 

5. Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš 

užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, jeigu nuo sprendimo pašalinti iš užimamų 

pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą įsigaliojimo dienos nepraėjo aštuoneri metai. 

6. Kiti tiesioginiai arba netiesioginiai Lietuvos Respublikos piliečių rinkimų teisės 

apribojimai – dėl kilmės, politinių pažiūrų, socialinės ir turtinės padėties, nacionalinės 

priklausomybės, lyties, neįgalumo, išsilavinimo, kalbos, santykio su religija, užsiėmimo rūšies ir 

pobūdžio – draudžiami. 

 

4 straipsnis. Lygi rinkimų teisė 

Kiekvienas turintis teisę rinkti Lietuvos Respublikos pilietis rinkimuose turi po vieną balsą 

vienmandatėje rinkimų apygardoje.  

 

5 straipsnis. Tiesioginiai rinkimai 

Seimo narius rinkėjai renka be tarpininkų. 

 

6 straipsnis. Slaptas balsavimas ir draudimas papirkti rinkėjus 

1. Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai. Draudžiama balsuoti už kitą asmenį arba pavesti 

kitam asmeniui balsuoti už save.  

2. Kontroliuoti rinkėjų valią rinkimuose draudžiama. Balsavimo metu draudžiama paveikti 

rinkėjo valią balsuoti arba nebalsuoti už kurį nors kandidatą. Rinkėjui turi būti sudarytos sąlygos  
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slaptai ir netrukdomam užpildyti biuletenį. Su biuleteniu draudžiama atlikti tokius veiksmus, 

kurie galėtų atskleisti balsavimo paslaptį. Jeigu kam nors tapo žinoma kito asmens balsavimo 

paslaptis, draudžiama ją atskleisti. 

3. Rinkėjui, kuris dėl neįgalumo negali balsuoti savarankiškai, turi būti sudarytos sąlygos 

laisvai pasirinkti balsuoti padedamam kito asmens, kuriuo jis pasitiki, arba pasinaudoti galimybe 

balsuoti neįgaliųjų poreikiams pritaikytose balsavimo patalpose. 

4. Rinkėjas yra rinkimų teisę Seimo rinkimuose turintis asmuo. Prasidėjus Seimo rinkimų 

politinei kampanijai, t. y. nuo Seimo rinkimų datos paskelbimo iki šio įstatymo nustatyto rinkimų 

agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos, taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar 

netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba 

nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti 

kandidatu, kandidatą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą 

paveikti rinkėjų valią dėl politinių partijų ar nevyriausybinių organizacijų, iškėlusių ar keliančių 

kandidatus, kandidatų ar asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams 

įgyvendinti rinkimų teisę. 

5. Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, 

biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), kandidatų 

ar asmens, numatomo kelti kandidatu į Seimo narius, ar jį keliančių partijų simbolika, 

neatlygintinas platinimas. 

6. Rinkėjų papirkimo faktus tiria ir dėl jų sprendžia apygardų rinkimų komisijos 

Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka, o vertina Vyriausioji rinkimų komisija. Apie 

nustatytą rinkėjų papirkimo faktą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia savo interneto svetainėje 

kartu su kandidato, pažeidusio šį straipsnį, pasižadėjimu laikytis draudimo papirkti rinkėjus. 

Rinkėjų papirkimo faktus pripažinus šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu, kandidatas šalinamas iš 

rinkimų tuo pačiu Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu, kuriuo papirkimo faktas 

pripažįstamas šiurkščiu. 

 

7 straipsnis. Seimo rinkimų datos paskelbimas 

1. Eilinius Seimo rinkimus skelbia Respublikos Prezidentas, pirmalaikius Seimo rinkimus 

gali paskelbti Seimas arba Respublikos Prezidentas arba Tauta referendumo sprendimu. 

2. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metų spalio mėnesio 

antrą sekmadienį. Juos skelbia Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 

Seimo narių įgaliojimų pabaigos. Jeigu, likus keturiems mėnesiams iki Seimo narių įgaliojimų 

pabaigos, Respublikos Prezidentas nėra paskelbęs eilinių Seimo rinkimų, Respublikos Prezidentas 

netenka teisės vykdyti šias pareigas. Vyriausioji rinkimų komisija eilinius Seimo rinkimus rengia 

šioje dalyje nurodytu laiku drauge su pirmalaikiais Respublikos Prezidento rinkimais. 

3. Jeigu eiliniai Seimo rinkimai turi būti rengiami karo veiksmų metu, Seimas arba 

Respublikos Prezidentas priima sprendimą pratęsti Seimo įgaliojimus. Šiuo atveju rinkimai turi 

būti skiriami ne vėliau kaip po trijų mėnesių karui pasibaigus. 
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4. Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 

3/5 visų Seimo narių balsų dauguma, arba juos skelbia Respublikos Prezidentas Konstitucijos 58 

straipsnio antrojoje dalyje numatytais atvejais arba Tauta referendumo sprendimu. Naujo Seimo 

rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 120 dienų nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų 

priėmimo. Respublikos Prezidento dekrete dėl eilinių Seimo rinkimų, Seimo nutarime ar 

Respublikos Prezidento dekrete dėl pirmalaikių Seimo rinkimų turi būti nurodoma naujo Seimo 

rinkimų diena. Eiliniai Seimo rinkimai, einantys po pirmalaikių Seimo rinkimų, rengiami šio 

straipsnio 2 dalyje nurodytu laiku. 

5. Naujo Seimo rinkimų diena yra diena, kada balsuojama pirmajame rinkimų ture. Rinkimų 

diena yra ir pakartotinio balsavimo diena. Balsavimas vokais ir kitais šiame įstatyme numatytais 

būdais vyksta iki rinkimų dienos arba baigiamas rinkimų dieną, kaip nustato šis įstatymas. 

Terminas, kuris skaičiuojamas nuo rinkimų dienos ir gali būti įgyvendintas tik kai yra paskelbti 

rinkimų rezultatai, pradedamas skaičiuoti nuo rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo 

dienos.  

6. Naujų ar pakartotinių rinkimų rinkimų apygardoje datą numatytais šiame įstatyme 

atvejais ne vėliau kaip po 15 dienų nuo dienos, kurią atsirado pagrindas rengti šiuos rinkimus, 

jeigu kitko nenumato šis įstatymas, skelbia Vyriausioji rinkimų komisija. 

 

8 straipsnis. Viešumas rengiant ir vykdant rinkimus 

1. Apie rinkimų komisijos posėdį visuomenei ir šios rinkimų komisijos nariams pranešama 

Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytomis elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip likus 

48 valandoms iki posėdžio pradžios.  

2. Rinkimų komisijų posėdžiai ir balsavimai yra vieši, juos gali stebėti: politinių partijų ir 

nevyriausybinių organizacijų, keliančių ar išėklusių kandidatus, kandidatų į Seimo narius atstovai 

ir stebėtojai, pateikę nustatytos formos pažymėjimus arba juos tam įgaliojusių organizacijų 

antspaudu patvirtintas pažymas; visuomenės informavimo priemonių atstovai, pateikę 

tarnybinius ar darbo pažymėjimus. Kandidatas į Seimo narius rinkimų komisijos posėdyje gali 

dalyvauti, jeigu priimamas sprendimas dėl jo asmeninės veikos ar dėl tiesiogiai su jo asmeniu 

susijusių aplinkybių arba jei jį dalyvauti posėdyje pakvietė rinkimų komisijos pirmininkas. 

3. Posėdžių salėje esantys asmenys iš savo vietų gali įrašinėti, stenografuoti ar užrašinėti 

posėdį, fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus. Fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus, 

kai dėl to reikia vaikščioti po patalpą ar naudoti specialią apšvietimo techniką, taip pat tiesiogiai 

transliuoti posėdžius per radiją ar televiziją galima tik leidus rinkimų komisijai. 

4. Rinkimų komisijos negali rengti uždarų posėdžių. Vyriausioji rinkimų komisija gali 

uždrausti bet kam įeiti į rinkimų komisijas aptarnaujančių darbuotojų darbo, dokumentų 

saugojimo patalpas, jeigu būtina užtikrinti netrikdomą šių darbuotojų darbą, apsaugoti rinkimų 

dokumentus. 
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5. Jei yra pagrindo manyti, kad rinkimų komisijos posėdžio metu gali kilti grėsmė posėdžio 

dalyvių saugumui, komisijos pirmininkas gali pavesti policijai tikrinti įeinančių į salę asmenų 

dokumentus, daiktus ar atlikti asmens apžiūrą. 

6. Rinkimų komisija gali pašalinti iš posėdžio salės asmenis, kliudančius komisijai normaliai 

dirbti. 

 

9 straipsnis. Rinkimų rengimo ir vykdymo išlaidos 

Seimo rinkimų rengimo ir vykdymo išlaidos apmokamos iš valstybės ir savivaldybių 

biudžetų. Iš valstybės biudžeto apmokamos rinkimų komisijų išlaidos rinkimams organizuoti ir 

vykdyti, balsavimo biuletenių ir kitos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos rinkimų 

medžiagos pritaikymo neįgalių rinkėjų poreikiams išlaidos, taip pat atlyginama už rinkimų 

komisijų narių ir jas aptarnaujančio personalo bei balsavimo komisijų darbą. Iš savivaldybių 

biudžetų mokama už balsavimo, apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų būstinių patalpų 

išlaikymą, Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyto inventoriaus įsigijimą ir išsaugojimą, 

balsavimo patalpų įrengimą ir jų pritaikymą neįgalių rinkėjų poreikiams, o jeigu galimybės įrengti 

balsavimo patalpų ar jų pritaikyti neįgalių rinkėjų poreikiams nėra, – už tinkamų patalpų nuomą. 

Už rinkėjų pavėžėjimą į rinkimų apylinkes balsuoti, kai pavėžėjimas organizuojamas Vyriausiosios 

rinkimų komisijos nustatyta tvarka, mokama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Jeigu 

savivaldybės administracija nesuteikia tinkamų patalpų ar inventoriaus rinkimų apylinkės 

būstinei ir balsavimo patalpoms, tam Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu panaudojamos 

valstybės biudžeto lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas balsavimo patalpoms ir inventoriui per du 

mėnesius po rinkimų Vyriausioji rinkimų komisija ne ginčo tvarka išieško iš savivaldybės.  

Visos kitos Seimo rinkimų išlaidos apmokamos Vyriausiosios rinkimų komisijos 

sprendimu, panaudojant valstybės biudžeto lėšas. 

 

ARVYDAS JUOZAITIS 
 

KADA BAIGSIS VISŲ LIETUVOS ŠVIESUOLIŲ 
KANTRYBĖ? 
 
           Sudejuoja net ištvermingiausios ir ištikimiausios Lietuvai 
širdys - o SEIMAS nė nesiruošia stabdyti prievartautojų? 
Nusilenkime iš pagarbos mokytojai ir  
direktorei Antaninai STRUMILIENEI iš Birštono. 
Ji parašė: 
TOMAI RASKEVIČIAU, (Tomas Vytautas Raskevičius nuotr.) 
kas Tau ir Tavo "laisvai nuo proto" partijai suteikė teisę kišti savo 
vaivorykštinę šešiaspalvę visur: sostinės gatvių sankryžose, 
Vilniaus požeminėse perėjose? 
Kas Jums davė teisę "sudrožti" Lietuvos trispalvę ir virš Rotušės 
mojuoti vaivorykšte ištisomis naktimis, net saugant policijai? 

https://www.facebook.com/raskevicius2021/?__cft__%5b0%5d=AZWXMsfzmpiOabGmJ3s0Lppruh0bebQ34BJJqTbmiDQ27kiYb73we6Ns1VMnbQNpTwYx2Y9OiQbd_xaaypwAdE34C996MpLQqJEtp9kL5RSLJmjFqfj9EHpe3cnVYMsST0G5iP0GpIbmfmz470Amtb1H&__tn__=kK-R
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Ar tai nėra neapykantos kurstymas? Kaip Tu manai? 
Tu prapylei rinkimus, Seimo nario mandatą Tu gavai kaip "dovanėlę", jis Tau papuolė kaip "aklai 
vištai grūdas". 
 
Tavo pasiekimas tik vienas - seksualinė orientacija. 
Ir ją Tu kiši visur, kaip "neliečiamybės statusą". 
Tu vaidini "auką", kuriam vis per maža teisių. 
Ši Tavo "auka" su savo "chebryte" baigia tautą išvaryti iš proto. Jūs galite perėjose tyčiotis iš 
trispalvės, galite apmaukšlinti Žemaitę vaivorykštine skarele, vietoje to, kad kažko prasmingo 
gyvenime siektumėt. 
Iš džiaugsmo - Seime Tu pasijutai lyg savo kieme, o Žmogaus teisių komitetu naudojiesi kaip savo 
nosine. 
Tu savo darbo kabinetą Seime pavertei... 
...Tau dzin, kad 365 000 žmonių savo Peticija reikalauja Tavo atstatydinimo. 
Tau ir Jūsų partijai Dzin, kad 40 000 žmonių Šeimų Maršo metu pareikalavo Tave ir "laisvos nuo 
proto" partijos pirmininkę Armonaitę bei Dobrovolską atstatydinti iš ministrų pareigų. 
Jūs uzurpavote mūsų laisvę ir mūsų valstybę. Tauta tapo Jūsų įkaite. 
Jūs naudojate žiniasklaidą kaip įrankį kerštaujant už Jūsų vaivorykštės kritiką. 
Jūs elgiatės kaip sovietmečio "Glavlitas". Jūs naudojate vis agresyvesnius, policinius metodus, 
tautos kiršinimą, griaunate laisvą žodį, blokuojate FB paskyras, užčiaupiate nepatinkančius 
komentatorius. 
Tu lakstai pas prokurorus, skundi žmones, ir vis galvoji: 
"Dėl ko čia dar įsižeidus?" 
Tu, Raskevičiau, - ne auka. Tu - pavojingas skriaudikas. Jūs - ne "aukos", ne - "nuskriaustieji". Jūs - 
ne valdžia. Jūs - režimas. 
Nėra baisesnio agresoriaus nei netikra "auka". 
Prieš tokias "aukas" sunku net kovoti, kadangi save statai į beprasmį pavojų, nes visada liksi 
kaltas. 
Tavo "auka" didesnis farsas už farsą. Tavo išsikalinėjimai tapo šlykščiu apgalvotu performansu. 
Tu, Raskevičiau, apakai nuo suteiktų galių. Tu lauki nesulauki, kada Seime priėmus LGBT 
palankius įstatymus galėsi dar labiau skriausti kitus. 
Tu ir Tavo "chebrytė" reikalaujate sau tokių teisių, nuo kurių normalių jutimų žmogui atima žadą. 
Tu, Raskevičiau, esi juokingas, neprincipingas, už kitų nugarų besislapstantis bailys. Tau pritrūko 
drąsos, nuovokos, sąžinės ir savigarbos pačiam pasitraukti iš Žmogaus teisių komiteto pirmininko 
pareigų, nors to kelis kartus reikalavo šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių... 
---- 
Gausime iš skausmo, kol užgesins visų sveikųjų širdis ir užtemdys protą. 

Priedų sritis: nuotr.žiūr auksčiau,red.AMG 

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

KOMENTARAS III 

FWD: PARTNERYSTĖS ĮSTATYMAS YRA SMULKMĖ, KREMLINĖS 

OPOZICIJOS "ARKLIUKAS". 
Gautieji 

 
Arvydas Damijonaitis 
 

05-30, sk 21:42 (prieš 3 
dienas) 
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Sveiki.Partnerystės įstatymo svarstymai  yra skirti kremlinės  opozicijos masturbacijai. 1.Milijoną 
kartų svarbesnis Lietuvai yra emigraciją reguliuojantis įstatymas.Medikai palieka Lietuvą: 
2.Milijoną kartų  svarbesnis  yra Lietuvos teismo sprendimas dėl lietuvių tautos genocido,masinių 
žudynių sovietinės okupacijos laikotarpiu. Ar aišku,Seimo ąžuolai ?  Pagarbiai Arvydas 
Damijonaitis. 
 

 

AtsakytiAtsakyti visiemsPersiųsti 

Ačiu už nuomonę, rašykite, skelbsime, pagarbiai AMG 

 

SEIMO NARIŲ ATSILIEPIMAI IR SEIMO PRANEŠIMAS 

KINDURYS Gintautas, VARKALYS Jonas – Seimo nariai dėkoja už laikraštėlį, o 

GEDVILAS Aidas komentuoja:  

Laba diena, gerbiama Aldona Marija, 
  
dėkoju už Jūsų informaciją, kurioje išsakote nuomonę įvairiais aktualiais Jums klausimais. 
Džiaugiuosi, kad esate pilietiški ir pozityvūs žmonės, kuriems svarbu, kas vyksta 
valstybės gyvenime. 
 

PETRAS GRAŽULIS:  GAVAU JŪSŲ LAIKRAŠTĮ, LABAI AČIŪ. PRITARIU JŪSŲ IDĖJAI DĖL 
ETIKOS UNIVERSITETO. 
 
Seimo atsakym. 
 

birute.baltrusaityte@lrs.lt 
 

  

skirta aš 

 
 

Laba diena, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimui adresuotas 
Jūsų el. laiškas, kuriuo siunčiate  laikraštį „Auksinis ruduo“ Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijoje gautas ir Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu 
Nr. 1795 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos 
Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklių   (toliau-Taisyklės) nustatyta tvarka 
užregistruotas (2021-03-08, Nr. G-2021-2569). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Taisyklių 26p 
punkte nurodyta, kad rašymai ir skundai, adresuoti Seimo nariui, frakcijai, parlamentinei 
grupei, tvarkomi kaip asmeninė korespondencija; Seimo nario patarėjas arba padėjėjas, Seimo 
frakcijos referentas šiuos prašymus ir skundus registruoja Seimo nario, frakcijos ar 
parlamentinės grupės gautų dokumentų registre. 
  

 

VISAI LIETUVOS VISUOMENEI 

                                  ATĖJO METAS DĖL LIETUVOS TEISMŲ PERTVARKOS KIEKVIENAM 

TURĖTI SAVO NUOMONĘ. LAIKAS BĖGA NENUMALDOMAI, LIETUVOS AUKSČIAUSIOJO 
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TEISMO VEIKLA JAU KURIS LAIKAS NEGALIOJANTI, TAČIAU LIETUVOS VALDŽIA NIEKO 

NEDARO, KAD ATNAUJINTŲ TEISMUS. MES, LIETUVOS GYVENTOJAI ESAME SAVO TĖVYNĖS 

ŠEIMININKAI, TODĖL TURIME PILNĄ TEISĘ PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ TUO KLAUSIMU IR 

PAREIKALAUTI TŲ, KURIE ATSAKINGI UŽ TEISMŲ PRIEŽIŪRĄ, ATLIKTI SAVO DARBĄ – 

ĮVYKDYTI TEISMŲ PERTVARKĄ LAIKU.  

          MES REIKALAUJAME NEDELSIANT PRADĖTI TEISMŲ PERTVARKĄ IR ATNAUJINTI 

LIETUVOS AUKSČIAUSIO TEISMO SUDĖTĮ, PRIPAŽINTI GALIOJANTĮ TEISĖS AKTĄ,  APIE 

AUKSČIAUSIOJO LIETUVOS TEISĖJŲ KADENCIJOS PABAIGĄ O  NAUJIEMS AUKSČIAUSIOJO 

TEISMO TEISĖJAMS SUTEIKTI ĮGALIOJIMUS.  

       MŪSŲ TIKLAS, ŠIUO KREIPIMOSI PAKVIESTI VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS PATVIRTINTI 

SAVO PRITARIMĄ ŠIAM KREIPIMUISI SAVO PARAŠU. PATOGIAUSIA PARAŠŲ RINKIMO 

GALIMYBĖ BŪTŲ ŠĮ KREIPIMĄSI PERFORMUOTI Į PETICIJĄ, TODĖL BANDYKIME  TAI 

PADARYTI. 

NEGALIOJA JOKS ĮSTATYMAS AR KITAS AKTAS PRIEŠINGAS 

KONSTITUCIJAI. 

25 straipsnis 
Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 
 

Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus 
atstovus 

84 straipsnis 
11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus 

Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; 
 teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo 

Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; 
Sveiki, būkite malonūs parašykite kokia Aukščiausiojo teismo teisėjų kadencija? ar turi teisę AT 

teisėjai dirbti kadensijai pasibaigus ir kodėl tai vyksta, ar tai teisėta? Ačiu už išsamų atsakymą, nes 

mūsų internetinio laikraštėlio "Auksinis ruduo" skaitytojams tai labai rūpi, pagarbiai redaktorė 

AMG 

KOMENTARAS IV 
 
Sveiki, suprantu, kad esi užimtas, tačiau 
ypatingos svarbos momentas, todėl reikia 
aktyvios reakcijos. Pirmoje eilėje susipažink:      
    
                                                                                     
 https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8

&t=6s 
 
 

dabar pranešu, kad su Gedimino Merkio informacija supažindinau visą Lietuvą, tame tarpe 
Seimo narius, visus ministrus, daugelio miestų merus ir kt. Reikia skubiai Tavo nuomonės ką 
darome toliau, parašyk, prašau, kuo skubiau, pagarbei AMG 

https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s&authuser=0
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-- 
Meilė viską valdo pasaulyje! 

Priedų sritis 
Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „Kokie tikrieji tiesioginių mero rinkimų naikinimo 
tikslai?“ 

Kokie tikrieji tiesioginių mero rinkimų naikinimo tikslai? 

DISKUSIJA 

Antanas 
Žemaitis 

  

teismai, vekiantys pagal sovietinę, stalininę, komunistinę praktiką per 31 metus išsigimė pilnumoje, apie 90 procentų teisėjų turėtų būti 
pašalinti iš pareigų b 
 

 
Juozapas Parnauskas 
 

   

skirta 'Egidijus 

 
 

Laba diena čia Juozapas Parniauskas, mano nuomuonę reikėtų juos greičiau grūsti lauk šėko 
pjauti. Aš pritarčiau abiem siulinam, bet reikėtų pasirinkti kas greičiau surinkti. Su pagarba 
Juozapas Parniauskas  
Jei norite peržiūrėti šią diskusiją žiniatinklyje, 
apsilankykite https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-
grupe/CABgq86jiddjeA0T67boWmgHZY%3D2ZwM5h_Za5O%2BYTR9SfugkpXA%40mail.gmail.co
m. 
 

 
Aldona Marija Gedvilienė  Sveiki, parašysiu netrukus kreipimąsi ir rinksime parašus, iki 

malonaus, pagarbiai AMG 

P.S. kas nežino apie ką eina kalba, pridedu 

nuorodą, susipažinkite  

https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6

W5yoi8&t=6s 

Gediminas Merkys  

Sveiki, labai malonu, kad esame bendraminčiai. Dabar ruošiuosi 
rašyti kreipimąsi ir rinkti parašus, kad būtų pašalinti kadenciją 
pabaigę teisėjai. Suprantu, kad prezidentas bijo rizikuoti paskelbti        
kategorišką reikalavimą, todėl turime jam padėti, ar pritariate? Tie, 
senieji teisėjai sukurpti dar D.Grybauskaitės - "Maskvos paslapties" 
kartu su slapta korupcija, reikia sukelti visą Lietuvos Visuomenę, kad 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s&authuser=0
https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/CABgq86jiddjeA0T67boWmgHZY%3D2ZwM5h_Za5O%2BYTR9SfugkpXA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/CABgq86jiddjeA0T67boWmgHZY%3D2ZwM5h_Za5O%2BYTR9SfugkpXA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/CABgq86jiddjeA0T67boWmgHZY%3D2ZwM5h_Za5O%2BYTR9SfugkpXA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NP3g6W5yoi8&t=6s
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visą pakeisti, tai tepadeda mums Dievas kovoje už skaidresnę 
Lietuvą,                                 pagarbiai AMG 
 
P.S. gal galite Jūs parašyti tą kreipimąsi, o ar išsiuntinėsiu visai 
Lietuvai ir taip surinktume parašus, kaip galvojate? Jeigu galite, 
atsakykite greitai, ačiu (žiūr. kreipimasis viršuje, AMG) 
 
Laiskas .Zigmui.Vaišvilai. 
Sveiki, suprantu kokioje įtampoje tenka gyventi, bet kol nebus 
teismo pertvarkos - tol viskas taip ir tęsis. Manau, kad reikia 
įveiklinti Visuomenės Tribunolą, padėti prezidentui išvyti tą 
korupcinį konglomeratą (tikriausiai jis bijo juos pajudinti) ir tik tada 
galima tikėtis pakitimų. Linkiu stiprybės ir kantrybės, pagarbiai AMG 
P.S. jūsų pateiktą informaciją patalpinsiu laikraštėlyje - tegu Lietuvos 
žmonės žinos kas vyksta...AMG 
 
******************************************************************** 

SVEIKATA 

5 AUKSINĖS VANDENS GĖRIMO TAISYKLĖS: PADĖS NUMESTI 
SVORIO IR JAUSTIS JAUNIAU 
(17) 
Rūta Pukenė, 
www.DELFI.lt 
2014 m. spalio 22 d. 10:59 
 

To, kad vandenį gerti yra sveika, nepaneigs niekas. Tačiau svarbu išmokti tai 
daryti teisingai. 
Netiesa, kad bet kuriuo metu ir bet kokiais kiekiais geriamas vanduogarantuos gerą 
savijautą. Vadovaujantis jogos filosofija, vandenį reikia gerti laikantis 5 taisyklių, kurios dėl 
savo svarbos dar vadinamos auksinėmis vandens gėrimo taisyklėmis. 

Šio judėjimo šalininkai tiki, kad teisingai ir taisyklingai geriamas vanduo sugrąžins jaunystę 
ir padės netekti papildomų kilogramų. 

1. Atsikėlę ryte išgerkite 1 stiklinę vandens ir po to nevalgykite 1,5-2val. 

Iš ryto išgėrę stiklinę vandens nuplausite visą virškinimo traktą, tonizuosite skrandį. 
Neišsigąskite, jei pirmosiomis bandymo dienomis jausite pykinimą – vanduo nuplauna 
mūsų skrandį, o į viršų pakilusios drumzlės sukelia nemalonius jausmus. 

Jeigu vis dėlto jaučiate, kad dieną pradėti nuo stiklinės vandens Jums yra sunku, 
pagardinkite ją citrinos sultimis. Taip sustiprinsite savo imuninę sistemą ir išvengsite 
daugybės ligų. Vanduo su citrinos sultimis skatina ir vidaus organų darbą. Tai, žinoma, 
teigiamai paveikia dienos nuotaiką ir bendrą savijautą. Be to, citrinose, būna daug vitamino 

http://www.delfi.lt/projektai/vanduo/naujienos/5-auksines-vandens-gerimo-taisykles-pades-numesti-svorio-ir-jaustis-jauniau.d?id=66113622&com=1
http://www.delfi.lt/temos/gerti
http://www.delfi.lt/temos/sveika
http://www.delfi.lt/temos/vanduo
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C, kuris sugeba išlyginti smulkias raukšleles ir apsaugoti nuo naujų atsiradimo, padeda 
pašalinti iš organizmo toksines medžiagas ir šlakus. 

2. 30 min. prieš kiekvieną valgymą išgerkite 1 stiklinę vandens. 

Šis įprotis padės mums padaryti mitybos procesą sąmoningą – dažnai mes jau nebeskiriame 
troškulio nuo alkio, ir užtikrintai sumažins apetitą, taigi suvalgysite mažiau maisto. 

Tiesa, negerkite labai šalto vandens. Geriamas vanduo turėtų būti maždaug kambario 
temperatūros. Manoma, kad organizmas, stengdamasis sušildyti vandenį, veltui eikvoja 
energiją, todėl mažiau jos skiria maisto suvirškinimui. Be to, šaltas vanduo iškreipia sotumo 
jausmą, todėl greito maisto restoranuose gėrimai dažniausiai patiekiami su ledukais, kad 
klientai jaustųsi alkanesni. 

3. Valgydami negerkite. Vandens negerkite ir 40 min. po valgio. 

Dažniausiai mes užsigeriame maistą todėl, kad išauginome savyje banalų įprotį. Žmonės po 
maisto atsigerti įprato nepritekliaus metu, kai trūkdavo maisto. Tam, kad jaustųsi sotesni, 
žmonės pavalgę dar atsigerdavo. 

Tačiau vanduo atskiedžia mūsų virškinimo sistemos sultis (fermentus), pašalina naudingas 
medžiagas, skirtas maistui virškinti, mažina virškinimo fermentų koncentraciją skrandyje, o 
tai lėtina ir sunkina virškinimą. Rezultatas – tinkamai neapdorotas maistas nepraeina 
virškinimo skrandyje etapo, patenka į žemiau esančius virškinimo sistemos skyrius, kur 
maistas pradeda pūti, rūgti bei jame dauginasi bakterijos, o tiesiai iš žarnyno medžiagos 
pakliūna į kraują bei nuodija organizmą ir spartina ligų atsiradimą. 

4. Likus 30 min. iki miego, išgerkite 1 stiklinę vandens. 

Einant miegoti irgi patartina išgerti stiklinę vandens, kad organizmas galėtų naktį tęsti 
apsivalymo ir maistinių medžiagų įsisavinimo procesus. Naktį vyksta pagrindinis organizmo 
valymasis nuo toksinų, mes išgariname daug vandens – iškvėpuojame ir išprakaituojame. 
Todėl patartina tas vandens atsargas papildyti. 

Jei šlapimo pūslė yra silpnesnė, kad nereikėtų naktį keltis, galima vandens išgerti 1 valandą 
prieš miegą, kad dar prieš gulant būtų pašalintas skysčių perteklius arba išgėrus vandens 
suvalgyti kelis (2-3) grūdelius rupios nevalytos jūros druskos. 

5. Kai dienos metu norėsite gerti, gerkite tik vandenį. 

Vandenį gerkite reguliariai. Nėra gerai, jei vandenį gersite tada, kai jau imate jausti troškulį. 
Troškulys rodo, kad organizmas jau neteko dalies skysčių, todėl gerti reikėtų reguliariai, kad 
troškulio niekuomet nejaustumėte. Visada po ranka turėkite gertuvę su vandeniu. Jums bus 
lengviau padidinti dienos vandens normą, jei vanduo bus šalia. Tad turėkite vandens ne tik 
savo rankinėje, automobilyje, bet ir darbo vietoje. 

Rytuose vandens sąvoka netapatinama su gaiviaisiais gėrimais, sultimis, kava ir arbata. Visi 
šie produktai turi skonį ir organizmo priimami kaip maistas. Jei norime gerti – gerkime 
vandenį, malšinkime savo troškulį. Jei norime valgyti – valgykime, malšindami savo alkį. 

 

 

GYVENIMO FILOSOFIJA 
   *Nepykit ant piktų žmonių. Jei žmogus Jus skaudina, greičiausiai jis pats  - labai 

nelaimingas. Laimingi žmonės nekonfliktuoja, neieško priekabių, neapkalba kitų žmonių.Jie    
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gyvena ir džiaugiasi.                                                                                                       

 **Karminės užduotys – tarsi dovana, kuri padeda daugiau pasiekti ir tobulėti.                               

***Dažnai žmonės mano, kad nesėkmės – nepelnyta gyvenimo dovana – 

jeigu gerai pagalvotų – suprastu, kad tai padarytų blogų darbų rezultatas.                                                                                          

****Karma – praeities veiksmų visuma, veikianti dabartinį gyvenimą ir 

ateitį.                                                                                                                                                                

*****Gyvenimas - žmogui skirtas laikas, per kurį jis turi įvykdyti 

karmines užduotis.                                                                                                                                                                   

****** VISATOS DĖSNIS ARBA VEIKSMO – PASEKMĖS DĖSNIS VEIKIA BE                       

JOKIOS ATRANKOS – ŽINANTIEMS IR BESILAIKANTIEMS MAŽIAUSIAI  PROBLEMŲ!                                

TAIP KAIP ŽINANTIEMS IR BESILAIKANTIEMS 10 DIEVO ĮSAKYMŲ! 

TRUMPA INFORMACIJA         

Redaktorė Aldona Marija Gedvilienė - 

Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovė Klaipėdai, 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 

Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė 

Internetinės svetainės „Sveikata savo jėgomis“ autorė  

Etikos Universiteto Klaipėdoje įkūrėja ir vadovė 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardo autorė ir steigėja, valdybos narė ir 

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė. LVT Socialinių reikalų grupės steigėja,                                                 

Klaipėdos Senjorų Tarybos iniciatorė. 

Lietuvos Etikos Universiteto steigėja ir patarėja. 

Kontaktai: lietps.eu, telef. 866673965, el.p.amgedv@gmail.com; 

 

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

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

Pastaba: redakcinės kolegijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                

MŪSŲ DRAUGAI 

                                                           
bernardinai.lt                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         

mailto:el.p.amgedv@gmail.com
http://www.apicentras.lt/
http://www.akl.lt/
http://ecotopten.lt/
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                                                 “LRT”, 

„VAK ARŲ EKSPRESAS“ ,    „KLAIPĖDA“                                        

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ČI******************   

 

 
 

 
 

 

http://top-10.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt/
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