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                                            Klaipėda 2021 - 11 – 28 

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%                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------- 

 VIENYBĖ SU VISO PASAULIO LIETUVIAIS – 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!  

 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 NEVISIEMS TAI PATINKA, O SUNKUMAMS 

ĮVEIKTI LABAI PADEDA MALDA – TAI MUS SUVIENIJO!                                                                                           

                                                         

                                                

ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  IR 
SVEIKO 
GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
NEDIRBS 
TOL, KOL 
NESIBAIGS 
BET KOKIE 
TRUKDYMAI

 
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. 
lt/ 
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NIJOLĖ FELICIJA SADŪNAITĖ 

                   TRUMPAS  APRAŠYMAS 

Felicija Nijolė Sadūnaitė – vienuolė, 
disidentė. Vikipedija 

Gimė: 1938 m. liepos 22 d. (82  metai), Kaunas 
Išsilavinimas: Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija (1955 m.) 
Veikla:  vienuolė, disidentė 
Knygos: A Radiance in the Gulag: The Catholic 
Witness of Nijole Sadunaite,   
Tėvai: Veronika Rimkutė-Sadūnienė, Jonas 

Sadūnas 
Broliai / seserys: Jonas Aloyzas Sadūnas 

 

ATSISVEIKINAME SU FELICIJA NIJOLE SADŪNAITĘ! 
 

2022 METAI SKELBIAMI PIRMOJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS METAIS! 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                             

  …Tegul Saulė Lietuvoj tamsumus prašalina ...                    

  Šv. Marija saugok Lietuvą! 

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?                                                                            

PAGARBA ŽMOGUI DARO STEBUKLUS!                                                                                                    
BALSUOKIME AKTYVIAI UŽ REFERENDUMĄ -                                                                                                                                 

TAI GERESNĖ LIETUVOS ATEITIS! LVT PO APSIVALYMO! 

                                                            

PASTABA: Šio ŠV. MARIJOS PAVEIKSLĖLIO TEKSTĄ RASITE 

GYVENIMO FILOSOFIJOJE... 

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

KOMENTARAS  

Daug kartų bandžiau pasirašyti elektroniniu būdu; 

IR PER VALDŽIOS VARTUS IR DRAUGŲ ATSIŲSTOS 

NUORODOS PAGALBA – NIEKAIP NEPAVYKO. Rašiau 

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=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+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=Jonas+Sad%C5%ABnas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM01Iq84pSSsq1JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQWJRal5J8SJWPq_8vMRiheDElKOrgYwdrIwAyQeC6E0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoAjAbegQIFhAE
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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užklausimą į Seimo kanceliariją, gavau atsakymą “problema išspręsta”, bet 

jokio teigiamo rezultato. Gerbiamieji, susipažinkite su mūsų kreipimosi ir 

suprasite, kodėl viskas taip vyksta. Netylėkime, reikia rimtai vienytis ir labai 

gausiai, nes pavieniai nieko nepasieksime, kitaip mus visai pražudys…                                 

LVT po išsivalymo… 

 

 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS (LVT) KREIPIMASIS  Į LIETUVOS TAUTĄ!  

2. SVARBŪS ŽMONĖS LIETUVOJE. 

3. KITĄMET PENSIJŲ GAVĖJŲ LAUKIA POKYČIAI… 

4. PREZIDENTŪROJE 

5. DIDŽIAUSIA PENSIJA... KĄ NORĖJO TUOM PASAKYTI? 

6. NAUJOS KONSTITUCIJOS PĖDOMIS – PRISIJUNKITE! 

7. REFERENDUMO INIACTYVIN4S GR. PRANE6IMAS SPAUDAI. 

8. RESPUBLIKA „NAUJAUSI BALTIJOS TYRIMAI“ 

9. NUOMONĖS: 

10. I. DR. ZIGMO VAI6VILOS SPAUDOS KONFERENSIJA. 

11. II. KRITIKUOTI VALDŽIOS SPRENDIMUS DĖL PANDEMIJOS TAPO PAVOJINGA... 

12. SVEIKATA -  TOP PRODUKTAI IR PRIESKONIAI STIPRINANTYS  IMUNITETĄ. 

13. GYVENIMO FILOSOFIJA – TOBULAS PASIAUKOJIMAS JEZUI PER MARIJĄ... 

14. MŪSŲ DRAUGAI  

 

                                   

…Tegul Saulė Lietuvoj tamsumus prašalina ...                    

Šventoji Motina Marija,  globoja Lietuvą! 

                                                                       KREIPIMASIS 

                              Į VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS 
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Gerbiamieji, LIETUVOS ŽMONĖS, LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA (LVT) 

gyvena persitvarkymo nuotaikomis, tačiau ir Lietuvos naikintojai 

nesnaudžia. Dabar tik prieš kelias dienas teko pamatyti ir išgirsti, kaip 

rusų kariškis pareiškė (per youtube), kad neramumai Vilniuje vyko todėl, 

kad lietuvos gyventojai „nori sugrįžti į tarybų sąjungą“. Štai ir „išlindo yla 

iš maišo“ ir aišku tapo, kas riaušių organizatoriai ir ne tik... išaiškėjo, kas 

pastoviai drumsčia ramybę ir tvarką Lietuvoje, kas pastoviai kiršina 

Lietuvos valdžią ir tautą. Ar tai nesako, kad turime turėti rimtą atsvarą 

tiems elementams ir susitelkti rimtoje organizacijoje LVT?  

Lietuvoje yra daug stiprių asmenybių, jų tarpe ir LVT nariai, kurie 

atėjo į LVT,  nes tikėjosi tapti ta rimta atsvara Lietuvos naikintojams, 

kiršintojams ir normalaus gyvenimo drumstėjams, tačiau deja, teko dėl 

Jums žinomų priežasčių – nusivilti. Dabartiniu metu beveik visi LVT nariai 

sukaustyti nežinomybės tyli ir kažko laukia... net LVT Valdybos nariai taip 

elgiasi, todėl, mes LVT NAUJOS DARBO GR. nariai kreipiamės į TAUTĄ 

IR KVIEČIAME PAČIUS DRASIAUSIUS, AKTYVIAUSIUS LIETUVOS 

GYVENTOJUS ATEITI Į LVT ir parodyti, kad Lietuvos gyventojai 

nemiega, o telkiasi rimtiems DARBAMS – ginti Lietuvą nuo Lietuvoje 

veikiančių priešiškų jėgų. Lietuvos gyventojai visada lemiamais 

momentais mokėjo susitelkti ir pademonstruoti savo galingą 

vienybės jėgą, o dabar kaip tik toks momentas atėjo, kada drasiai 

turime demonstruoti savo vienybę susitelkę LVT!                                                                               

Laukiame visų, pasiryžusių drasiam žingsniui ir ateiti pas mus į LVT 

– TAPTI JOS NARIAIS IR PRADĖTI TIKRĄ, TAIP LABAI LIETUVAI 

REIKALINGĄ RIMTĄ DARBĄ. Negalime dabar mitinguoti, nes 

kenkėjai pasinaudos bet kokia proga vėl kelti rimtas riaušes ir jas 

panaudoti savo tikslams, todėl prikabinu LVT nario anketą ir visi 

galite tapti LVT nariais. Užpildytas anketas siųskite mano el.p. 

adresu amgedv@gmail.com;, pinigų kol kas mokėti nereikia (reikės 

6 eurų), nes neturime dar savo naujos sąskaitos. Tokiu būdu MES, 

VISI SUSITELKĘ sukursime stiprią organizaciją, kuri sugebės apginti 

Lietuvą nuo išorės ir vidaus naikintojų. 
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LAUKIAME TŲ, KURIE MYLI TIKRAI LIETUVĄ IR NORI JOS PUIKIOS 

ATEITIES, JEIGU DAR ILGAI TYLĖSIME, GALI BŪTI PER VĖLU... 

LVT NAUJOS DARBO GR. nariai 

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

SVARBŪS ŽMONĖS LIETUVOJE! 

USULA FON DER LEYEN Lietuvoje susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Moteris 

paliko savo ţymę oficialioje 

Garbės svečių knygoje, 

esančioje Prezidento rūmų 

Baltojoje salėje. Vėliau EK 

vadovė kartu G.Nausėdu ir 

premjere Ingrida Šimonyte 

aplankė Vilniaus 

transformatorių 

pastotę, kurioje kitąmet 

bus įrengtas vienas iš 

keturių elektros energijos 

kaupimo įrenginių. Vizito 

metu EK vadovė taip pat 

pristatys nuomonę dėl Lietuvos pateikto ekonomikos gaivinimo plano. Pagal pirminį 

planą ES valstybių investicijoms ir reformoms remti bus skirta iki 672,5 mlrd. eurų, 

šią sumą sudarys 312,5 mlrd. eurų vertės dotacijos ir 360 mlrd. eurų vertės 

paskolos. Kaip pranešė Prezidentūra, G. Nausėda ir Komisijos pirmininkė susitikime 

penktadienį aptarė naujus nelegalios migracijos iššūkius. Šalies vadovas pabrėţė, 

kad Baltarusijos reţimas pasitelkdamas migrantus bando didinti spaudimą ne tik 

Lietuvai, bet ir Europos Sąjungai. DAUGIAU NUOTRAUKŲ (24) EK vadovė Ursula 

von der Leyen atvyko į Lietuvą. R.Danisevičiaus nuotr. Jis teigė, jog bendromis 

pastangomis būtina stiprinti rytinės Europos Sąjungos sienos kontrolę. Pokalbyje su 

Komisijos Pirmininke valstybės vadovas kėlė ir Astravo atominės elektrinės 

klausimą, primindamas apie jos keliamą grėsmę visai Europos Sąjungai ir 

pabrėţdamas būtinybę efektyviai įgyvendinti Europos Vadovų Tarybos priimtus 

sprendimus, kad tarptautinių branduolinės saugos reikalavimų nesilaikančių 

gamintojų elektros energija iš trečiųjų šalių nepatektų į Europos Sąjungos rinką. 

SUŢINOKITE DAUGIAU Milijardų dar nėra, o aistros dėl jų – jau verda: būsimas 

pinigų dalybas lydi įtarimai EK pirmininkė atvyks į Lietuvą pristatyti pozicijos dėl 

ekonomikos gaivinimo plano G. Nausėda padėkojo U. von der Leyen uţ 

konstruktyvų bendradarbiavimą su EK tiek derantis dėl Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonės pernai liepą, tiek rengiant Lietuvos ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planą. Pagal Ekonomikos gaivinimo priemonę 
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Lietuvai turėtų tekti 2,225 mlrd. eurų. „Šios lėšos bus pagrindas būtinoms 

reformoms ir investicijoms, kurios stiprins mūsų šalį, prisidės prie ţalios, inovatyvios, 

teisingos ir stiprios Lietuvos augimo. Įpareigojimas mūsų vyriausybei, kad šie pinigai 

būtų investuoti kryptingai, skaidriai ir neštų didţiausią naudą Lietuvos ţmonėms“, – 

sakė šalies vadovas. Susitikime prezidentas pristatė reikšmingą Lietuvos ir Europos 

kultūrinio gyvenimo įvykį – projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“ ir 

įteikė kvietimą dalyvauti renginio atidaryme Kaune 2022 metų sausio 22 dieną.   

Skaitykite daugiau: 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/07/02/news/ek-vadove-ursula-von-

der-leyen-atvyko-i-lietuva-19958176 

 

Skaitykite daugiau: 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/07/02/news/ek-vadove-ursula-von-

der-leyen-atvyko-i-lietuva-19958176 

KITĄMET PENSIJŲ GAVĖJŲ LAUKIA POKYČIAI: KĄ SVARBU 

ŽINOTI? (4)                                                                    

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija 
2021-11-25 07:28 “VE” 

AA 

Šiandien Seimas pritarė Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos pateiktiems įstatymo pakeitimams, atnešiantiems 

teigiamų pokyčių pensijas gaunantiems senjorams. Ministerija primena, kokie 

pagrindiniai pensijų pokyčiai numatomi jau kitąmet. 

KĄ ATNEŠ PENSIJŲ REFORMA? 

Kas pajus didžiausią teigiamą pokytį? 

Nuo kitų metų pensijos augs labiau, nei numato dabartinė 

indeksavimo formulė. Didžiausią teigiamą poveikį pajus 

daugiau įmokų sumokėję – gavę didesnį atlyginimą bei turintys ilgesnį stažą – ir 

mažiausias socialinio draudimo pensijas gaunantys senjorai. 

https://ve.lt/aktualijos/lietuva/kitamet-pensiju-gaveju-laukia-pokyciai-ka-svarbu-zinoti/komentarai
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Skaičiuojant senatvės pensiją, svarbu ir bendroji, ir individualioji jos dalys. Bendroji 

pensijos dalis užtikrina minimalias pajamas, o štai individualiosios pensijos dalies 

dydis priklauso nuo per gyvenimą sumokėtų įmokų dydžio ir mokėjimo trukmės. 

Dabar vidutinėje pensijoje, turint būtinąjį stažą, bendroji dalis sudaro maždaug 60 

procentų pensijos dydžio, o individualioji – vos 40 procentų. Planuojama, kad 

individualios dalies reikšmė didės ir bus ženklesnė. Taip sudaromos paskatos ir 

motyvacija žmonėms daugiau mokėti socialinio draudimo įmokų bei atitinkamai 

gauti didesnę pensiją. 

Bendrosios pensijos dalies didinimas palies apie 70 tūkst. pensininkų, iš kurių net 

2/3 – moterys, kurios dėl įvairių gyvenimo aplinkybių negalėjo sukaupti daugiau 

stažo: prižiūrėjo artimuosius, augino vaikus. 

Kitąmet turintys bent minimalųjį pensijų draudimo stažą gaus viso dydžio bendrąją 

pensijos dalį, o ne dalį jos (proporcingą įgytam stažui), kaip buvo iki šiol. Tiems 

gavėjams, kurie įgijo didesnį už būtinąjį stažą (iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

paskirtoms pensijoms – didesnį kaip 30 metų), pensijos didės labiau.  

Ministerijos skaičiavimai rodo, kad 2022 metais vidutinė pensija didės nuo 450 Eur 

iki 465 Eur, 2024 m. – nuo 519 Eur iki 544 Eur. Vidutinė senatvės pensija su 

būtinuoju stažu 2022 m. didės iki 489 eurų, o 2024 m. – iki 576 eurų.  

Kodėl verta kaupti didesnį stažą? 

Naujas pensijų modelis ir spartesnis bendrosios pensijos dalies augimas jokiu būdu 

nepanaikina turimo pensijų draudimo stažo įtakos bendram pensijos dydžiui. 

Už mokėtas socialinio draudimo įmokas planuojama didesnė socialinio draudimo 

pensijos individualioji dalis. Kitaip tariant, augs pensijos tų, kurie sumokėjo daugiau 

socialinio draudimo įmokų. 
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Keičiantis pensijų apskaičiavimo tvarkai, ateityje vis didesnį svorį pensijoje įgys ir 

asmens sumokėtos įmokos, o pati pensijų sistema taps teisingesnė. 

Pavyzdžiui, 18 metų už minimalųjį atlygį dirbęs žmogus  įgyja apie 9 pensijų apskaitos 

vienetus, o 36 metus už 3 vidutinius darbo užmokesčius dirbęs žmogus į pensiją išeina 

turėdamas apie 108 apskaitos vienetus. Pirmojo žmogaus pensijos individualioji dalis 

dabar yra apie 38 eurus, antrojo – 450 eurai. 

Dėl siūlomo spartesnio pensijų apskaitos vieneto augimo pirmojo žmogaus pensijos 

individualioji dalis per trejus metus bus padidėjusi apie 13 eurų, antrojo –152 eurais. 

Pavyzdys akivaizdžiai rodo, kad didesnis efektas tiems, kas įmokas mokėjo ilgiau ir 

didesnes. 

Kada tikėtis didesnių pensijų? 

Pritarus Seimui, pensijos bus sparčiau indeksuojamos nuo 2022 metų sausio 1 

dienos.  

Bendroji pensijos dalis gavėjams, turintiems stažą, mažesnį už būtinąjį, bus 

perskaičiuota iki 2022 metų birželio 30 dienos. 

Kitaip tariant, pensijų gavėjai, kuriems naujo dydžio pensija priklauso jau nuo 2022 

m. sausio mėnesio, perskaičiuotą pensiją ir susidariusią nepriemoką už kelis 

mėnesius gaus ne vėliau kaip iki birželio mėnesio pabaigos.  

Raktažodžiai 
pensijų reforma 

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

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

 PREZIDENT8ROJE   

Gitanas Nausėda  

Vakar, 16:29  ·  

Daugiau teisingumo | 
Šiandien pasirašiau įstatymą, kuriuo 

https://ve.lt/zymos/pensiju-reforma
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnausedagitanas%3F__cft__%5B0%5D%3DAZWbN_TetYVtAqyasKZqOvO02pI4NbuaZlygtOWtQRCyDnemufOjo5V_iSvzTFRmVD2rY3oZRdVaLH6jUCdZqyzB_SOWZRHvRAoQoWfJmTwVYo0bprgd8LxyfMlVcxsCIi8xIT76W_mnPhFJfFjHB3Vg%26__tn__%3D-UC%252CP-R&data=04%7C01%7C%7Ce04b1abd6ac74a1cd37508d9b2fc178f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637737618093044306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uFmLUpNq04hBjg2hyew%2Fu3KsBz7RmU4C28%2BR%2FcMoUu4%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnausedagitanas%2Fposts%2F498087241689290%3F__cft__%5B0%5D%3DAZWbN_TetYVtAqyasKZqOvO02pI4NbuaZlygtOWtQRCyDnemufOjo5V_iSvzTFRmVD2rY3oZRdVaLH6jUCdZqyzB_SOWZRHvRAoQoWfJmTwVYo0bprgd8LxyfMlVcxsCIi8xIT76W_mnPhFJfFjHB3Vg%26__tn__%3D%252CO%252CP-R&data=04%7C01%7C%7Ce04b1abd6ac74a1cd37508d9b2fc178f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637737618093044306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6jn1XriNubdGzedh1rgBTpaZcvsaOWfYN9%2BfhMhwcDg%3D&reserved=0
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tęsiamas papildomas pensijų didinimas. Tolesnis pensijų indeksavimas – 
svarbus bendrai su Vyriausybe žengtas žingsnis. Nes senjorų skurdo lygis 
Lietuvoje – didelė neteisybė. Turime ir toliau siekti, kad pensijos atitiktų 
būtinus poreikius ir užtikrintų žmonėms orų gyvenimą. Vidutinė pensija 
šalyje turi pasiekti pusę vidutinio darbo užmokesčio. 
 
************************************************************************* 

DIDŽIAUSIA PENSIJA 

TEISINIS CENTRAS Ginti piliečių teises į pensiją. PAGALBOS PRAKTIKAI, PREKYBAI IR MAKSIMALIEMS 
REZULTATAMS SĄLYGOS 

PARENGSIME PENSIJAI PASKIRTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ PAKETĄ, PATIKRINSIME JOTEISINGUMĄ. 
PRIREIKUS PERSKAIČIUOJAME IREISMO INTERESUS 

 

NAUJOS KONSTITUCIJOS PĖDOMIS       

   PER PILIETIŠKĄ KONSTITUCIJĄ –  

   Į VALSTYBINGUMO KULTŪROS EVOLIUCIJĄ!                       

    

             SIŪLOMI PRIORITETINIAI POKYČIAI PAGAL ŠALIES NAUJOS 

KONSTITUCIJOS PROJEKTĄ 

15. LR Konstitucija bus priimama ir keičiama tik referendumu. Referendumas skelbiamas, jeigu 

jo reikalauja ne mažiau kaip Lietuvos gyventojų vienoje savivaldybėje vidurkį atitinkantis rinkimų 

teisę turinčių piliečių skaičius. 

16. Seimo nariai  bus renkami teritorinio atstovavimo ir nacionalinio atstovavimo pagrindu: 

vienmandatėse apygardose –  po vieną atstovą nuo savivaldybės (du atstovai nuo Vilniaus kaip 

sostinės), daugiamandatėse apygardose –  rinkėjui pasirenkant norimus kandidatus iš abėcėlinio 

bet kurios partijos ar visuomeninės organizacijos patvirtinto sąrašo (kiekvienas rinkėjas 

biuletenyje gali pažymėti ne daugiau,pavyzdžiui, kaip 6 kandidatus). Išrinktais būtų laikomi tie 

kandidatai, kurie gavo daugiausia rinkėjų balsų. Išrinktų daugiamandatėse apygardose skaičius 

priklauso nuo Lietuvos piliečių skaičiaus (vienas Seimo narys nuo 50 000 piliečių). 

17. Seimo nariai bus renkami 5 metų kadencija, asmeniui galint pretenduoti į Seimo narius ne 

daugiau kaip du kartus iš eilės. 

18. Laikantis principo – kas renka, tas ir atšaukia, Seimo narys netenka mandato, jeigu 

nepasitikėjimą juo rašytine forma pareiškia bent vienu rinkėju daugiau, nei per rinkimus už jį 
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balsavusių rinkėjų. Seimo nariui netekus mandato nesibaigus  kadencijai, jį pakeičia kitas po jo 

daugiausia balsų gavęs pretendentas į Seimo narius. 

19. Seimo nariui bus mokamas keturių vidutinių darbo užmokesčio dydžių Lietuvoje 

atlyginimas. 

20. Seimo narys laikotarpiu tarp Seimo sesijų turės 30 kalendorinių dienų kasmetines 

atostogas. 

21. Prezidentą iš užimamų pareigų nesibaigus kadencijai, jeigu jis netampa neįgalus, galės 

atšaukti tik rinkėjai. 

22. Prezidentui bus mokamas šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio Lietuvoje atlyginimas. 

23. Ministrui Pirmininkui bus mokamas penkių, o ministrams –  4,5 vidutinio darbo 

užmokesčio dydžio Lietuvoje atlyginimas. Vyriausybės narys tuo pat metu negalės būti ir Seimo 

nariu ar eiti kitų pareigų.  

24. Valstybės kontrolieriai savo iniciatyva ar pagal piliečių suteiktą informaciją  privalės 

tikrinti valstybės ir savivaldybių pareigūnų veiklą. Valstybės kontrolės tarnybos pareigūnui 

nesiėmus tyrimo ir nepateikus motyvuoto atsisakymo pradėti tyrimą, pilietis savo iniciatyva turės 

teisę kreiptis į teismą, pareiškimą  teismui surašant ir kartu su pareiškėju pasirašant advokatui. 

Pareigūnai lygiateisiai su kitais piliečiais bus traukiami atsakomybėn už jų padarytą žalą, neatlikus 

ar netinkamai atlikus jiems patikėtas funkcijas. 

25. Konstitucinis Teismas bus panaikintas. Visų svarbiausių valstybinių institucijų, tarp jų ir 

teismų, priimtų aktų konstitucingumą tikrins ekspertiniais pagrindais dirbanti Valstybės 

konstitucinė kolegija. Kolegijos posėdžiuose galės dalyvauti ir teikti įrodymus visi peticijas pateikę 

subjektai. 

26. Teismuose bylas nagrinės teisėjų kolegijos, sudaromos iš institucinių ir visuomeninių 

teisėjų, turinčių sprendžiamojo balso teisę. Kandidatus į Lietuvos Kasacinio teismo teisėjus iš visų 

grandžių teismų teisėjų slaptu balsavimu atrinks apylinkių teismų bei apygardų apeliacinių teismų 

teisėjai ir visų LR prokuratūros grandžių prokurorai bei LR advokatūros advokatai. Iš atrinktų 

kandidatų pagal Kasacinio teismo teisėjų darbo vietų skaičių Prezitentas pateiks parinktus 

kandidatus tvirtinti Seimui. Kasacinio teismo teisėjų kolegijos priimtą aktą pripažinus 

prieštaraujančiu LR Konstitucijai, jis neteks galios ir byla bus grąžinama pakartotiniam 

nagrinėjimui kita teisėjų sudėtimi. Svarstydami naujos LR Konstitucijos projektą, nuspręsim, kas 

tikslingiau: skirti ar rinkti Lietuvos Generalinį Prokurorą.  

 

27. Kiekvieną norintį kitokios – piliečių Lietuvos, kviečiame į konstitucinės reformos 

rėmėjų gretas. 

 

 

 

 

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS  
                  PRANEŠIMAS SPAUDAI  

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt,  
 
 

mailto:info@ltreferendumas.lt
http://www.ltreferendumas.lt/
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SEIMO PIRMININKE, ATSISTATYDINKITE! 

2021 m. lapkričio 26 d. Vilnius 

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen š.m. lapkričio 25 d. vakariniame plenariniame Seimo 

posėdyje (žr. 3.14-3.20 val. įraše: https://www.youtube.com/watch?v=UPSou6wkn_w), atsakydama į 

Seimo nario Mindaugo Puidoko 2021-10-12 paklausimą, galų gale po penkių mėnesių pristatė 2021-06-29 

d. VRK įregistruotą referendumo iniciatyvą. Tai padaryta po 2021-11-17 Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signatarų Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo Genzelio, Eimanto Grakausko, Egidijaus Klumbio ir Zigmo 

Vaišvilos dar vieno kreipimosi į Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo Pirmininkę Viktoriją 

Čmilytę-Nielsen ir Ministrę Pirmininkę-Seimo narę Ingridą Šimonytę dėl konstitucinių Lietuvos piliečių ir 

Tautos teisių gynimo. Jiems įteikti Referendumo iniciatyvos dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo 

(referendumą inicijuojančių piliečių skaičiaus sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000) Piliečių parašų 

rinkimo lapai Nr.003954, Nr.003955 ir Nr.003956.  

V. Čmilytė-Nielsen patvirtino, kad ji žino apie 2021-07-05 VRK raštą, kuriuo jai apie tai buvo pranešta, 

kad jai žinomas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimas, kuriuo VRK buvo 

įpareigota išduoti šios referendumo iniciatyvos rėmimo parašų lapus, ir 2021-10-20 nutartis, kuria paliktas 

galioti teismo 2021-07-14 sprendimas.  

Todėl didelę negarbę valstybei daro Seimo Pirmininkė, tiek ilgai nevykdžiusi savo pareigos. 2021-11-25 

d. ji tai padarė, neslėpdama priešiškumo šiai iniciatyvai, o tuo reikšdama ir nepagarbą šiai konstitucinei 

Lietuvos piliečių teisei. Ši Seimo Pirmininkė, pažeisdama įstatymus, iki šiol neatsakė į Referendumo 

iniciatyvinės grupės ir jos narių – signatarų raštus. Nepavykęs ir jos pasiaiškinimas, kad ji to nedarė, nes 

nuo š.m. liepos 1 d. Lietuvoje negalioja referendumo įstatymas. Ponia Pirmininke, Jūs prisipažinote, kad 

Jums žinoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-10-20 nutartis. Šia nutartimi teismas 

nustatė, kad Lietuvoje nuo 1989-11-03 d., kada Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė pirmąjį 

referendumo įstatymą, mūsų valstybėje susiklostė teisinė referendumo iniciatyvos tradicija, įpareigojanti 

ne tik VRK gerbti ir ginti šias konstitucines Lietuvos piliečių pareigas.  

Konstitucija ir neprivalo kiekviena proga kiekvienam Seimo Pirmininkui nurodyti, kad reikia gerbti 

Lietuvos piliečius ir Konstituciją. Viktorija Čmilytė-Nielsen, kaip ir kiti Seimo Pirmininkai, šias pareigas 

vykdo, tik prisiekę Lietuvos Konstitucija, kurią turi būti bent perskaitę. Todėl mes neprivalome tikrinti 

Seimo Pirmininkų žinias apie mūsų Konstituciją. 

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Niesen net nepaaiškino, kodėl jos vadovaujamas Seimas dirbtinai vilkina 

2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo dėl konstitucinio referendumo įstatymo priėmimo 

vykdymą. 

Viktorija Čmilyte-Nielsen, jei Jūs negerbiate Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuria Jūs prisiekėte 

mums visiems, ir teismo sprendimų, nedelsdama atsistatydinkite! Prisiekusi mūsų visų, ne Jūsų asmenine, 

Konstitucija, Jūs privalote gerbti šią Konstituciją ir mus visus, ne tik save ir pareigų nevykdantį Seimą! 

 

Pasirašymas elektroniniu būdu: 

https://www.youtube.com/watch?v=UPSou6wkn_w
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https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti 
 
Referendumo banko sąskaita: 
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo 
paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas. 
SVARBU!!! 
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka 
referendumui grąžinama aukotojui.  
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, 
neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;  
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU 
(2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.* 
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus 
deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 
2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos! 
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės 
įstatymą. 
 

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

 
2021 LAPKRIČIO 24, TREČIADIENIS 

 

Lietuva 

NAUJAUSI „BALTIJOS TYRIMAI“: RESPUBLIKA.LT – PATIKIMIAUSIAS 

NAUJIENŲ PORTALAS (63) 
2021 lapkričio 24 15:12:12 
„Baltijos tyrimai“ 

Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija 

„Baltijos tyrimai" 2021 metų spalio 15 - lapkričio 5 d. atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų 

apklausą. Apklausti 1009 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni) visoje Lietuvoje, tyrimas vyko 

114 atrankos taškų. Apklausos metodas: asmeninis interviu. 

Vertinant internetinių žiniasklaidos priemonių objektyvumą, tyrimo respondentai kaip 

patikimiausią naujienų portalą įvertino Respublika.lt. 

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/naujausi_baltijos_tyrimai_respublikalt__patikimiausias_naujienu_portalas___/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/
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Respublika.lt patenka į lankomiausių portalų penketuką 

Taip pat, spalio - lapkričio mėnesiais atliktame tyrime buvo įvertintas žiniasklaidos 

priemonių lankomumas. Rezultatai atskleidė, kad tarp skaitomiausių naujienų portalų 

Respublika.lt užima 21,9 proc. skaitytojų auditorijos.                       

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

 

 

NUOMONĖS : I,  II 

I.  
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2021 m. gruodžio 01 d. 10.30 val. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTO SIGNATARO ZIGMO VAIŠVILOS SPAUDOS 
KONFERENCIJA SEIME „VYRIAUSYBĖ MANO, KAD ESAME 
NEMOKŠOS IR KVAILIAI“. 

    

                                                          

 

Spaudos konferencijoje dalyvauja buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas ir klinikinė 

mokslininkė, embriologė Aušra Blažėnienė. 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=17948 

https://www.youtube.com/watch?v=l6Ayu2-hI4E 

Skandalinga Lietuvos valdžios nuo žmonių slepiama informacija apie taip vadinamos 
„BioNTech-Pfizer“ vakcinos nuo COVID-19 ligos klinikinius tyrimus, draudimas Lietuvoje 
kontroliuoti šio preparato siuntų atsekamumą, masinis beatodairiškas žmonių skiepijimas 
tariamomis vakcinomis nuo COVID-19 ligos privertė pasidomėti ne „sąmokslo“ teorijomis 
(https://www.ekspertai.eu/visa-informacija-apiepfizervakcina-nuo-covid-19-ligossuzinosime-
2076-metais/), bet valdžios apie šią ir kitas taip vadinamas vakcinas nuo COVID-19 ligos 
skelbiama oficialia informacija, kurią nežinia, ar patys valdžios atstovai skaito. 

Susipažinus su šia oficialia informacija, kreipiamasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo 
pradėjimo dėl sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
(VVKT) viršininko Gyčio Andrulionio vykdomų nusikalstamų veikų.  

Viešai skelbiami visų keturių Europos Sąjungoje įregistruotų tariamų vakcinų oficialūs 
sąlyginio registravimo dokumentai patvirtina, kad jos naudojamos neteisėtai ir net nusikalstamai. 
Dėl taip vadinamo Lietuvos žmonių vakcinavimo taip vadinamomis COVID-19 vakcinomis 
Lietuvos valdžia santykiuose su žmonėmis peržengė visas įmanomas teisės ir medicinos, 
padorumo ribas. Pareikalauta, kad SAM ir VVKT neapgaudinėtų medikų ir skiepijamų žmonių, 
veiktų pagal įstatymų reikalavimus. 

Mes, patyrę 1991 metų kruvinuosius sausio įvykius, neįsivaizdavome, kad taikos metais teks 
kreiptis į prokuratūrą dėl Lietuvos Vyriausybės nusikalstamų veikų įvertinimo net pagal Lietuvos 
Respublikos Baudžiamojo kodekso 100 straipsnį (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su 
žmonėmis). 
 
------------ 
Kviečiame pasirašyti už Piliečių referendumo iniciatyvą sumažinti referendumo paskelbimo 
kartelę nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų. 
Metas įstatymus Lietuvoje priiminėti ir Tautai. Pilieti, pasirašyk už tai! 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=17948
https://www.youtube.com/watch?v=l6Ayu2-hI4E
https://www.ekspertai.eu/visa-informacija-apiepfizervakcina-nuo-covid-19-ligossuzinosime-2076-metais/
https://www.ekspertai.eu/visa-informacija-apiepfizervakcina-nuo-covid-19-ligossuzinosime-2076-metais/


15 
 

Pasirašymas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-

/iniciatyvos/46798/prisijungti 

Referendumo banko sąskaita:  
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo 
paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų 
pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, 
neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis 
asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų 
referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*  
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus 
deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 
2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!  
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės 
įstatymą.  
 
Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt  

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

II.  KRITIKUOTI VALDŽIOS SPRENDIMUS DĖL PANDEMIJOS 

VALDYMO TAPO PAVOJINGA                                                                                        

ne tik paprastiems gyventojams, bet ir politikams. Štai su gyventojais, 

mitingavusiais prieš Galimybių pasą vaikams nuo 12 m., susitikęs Utenos vicemeras 

Vitalijus Šeršniovas sulaukė puolimo. Neskiepytas politikas neslepia, kad yra prieš 

skiepus vaikams, ir savo poziciją pasiryžęs ginti net ir tuo atveju, jei tektų palikti 

darbo vietą. 

 10 nuotr. 

Padidinto dėmesio vicemeras sulaukė dėl savo pasisakymų susitikime su 

mitinguotojais. Tuo metu vicemeras situaciją dėl pandemijos ir reikalavimo 

skiepytis pavadino necenzūriškai ir dėl to sulaukė ne tik politinių oponentų, bet ir 

žiniasklaidos kritikos. 

„Nuolat susiduri su medicinos darbuotojais, kurie sako: jūs dar nepasiskiepijęs? 

Atsakau: nepasiskiepijęs. Tada sako: o mums ką daryti, mus valdžia spaudžia, 

darbdaviai ir t.t. Sakau: mane taip pat spaudžia. Aš gal ir vicemeras, pareigos 

aukštos, bet viskas tas pat, nesvarbu, kuriam lygmeny, visi susiduria su tuo pačiu š... 

Kaip su juo kariauti - duokit pasiūlymų, patarimų", - bendraudamas su 

mitinguotojais sakė Utenos vicemeras Vitalijus Šeršniovas. 

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
http://www.ltreferendumas.lt/
mailto:info@ltreferendumas.lt
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Kalbėdamas su „Vakaro žiniomis" politikas neslėpė, kad padidintas dėmesys nebuvo 

malonus, tačiau savo pozicijos dėl skiepų vaikams jis atsisakyti neketina, net jeigu 

dėl to liktų be posto. 

„Visa ši situacija man buvo netikėta, panašioje nesu atsidūręs. Vertinu tai kaip 

gyvenimišką praktiką. Sulaukiau daug dėmesio iš žiniasklaidos, kuri, skelbdama 

informaciją, ją iškraipė. Pavyzdžiui, vienai televizijai sakiau, kad kai pandemijos 

valdymo priemonės palietė vaikus, nebijau pasakyti savo nuomonės ir prarasti 

darbą. Bet buvo parodyta kitaip. Dabar nė nežinau, kaip bendrauti su žurnalistais 

bei ko tikėtis. Pamatęs, kaip informacija skelbiama, nusiteikiau, kad tapsiu „politiniu 

lavonu." 

- Gailitės savo žodžių? 

- Ne. Šios darbo vietos nesilaikau įsikibęs. Jeigu reikėtų, rasčiau, ką gyvenime veikti. 

Todėl bendrauju atvirai ir nebijau išsakyti savo nuomonės. Be to, stebėjau, ką 

žmonės komentuoja po straipsniais. Pamačiau, kad yra milžiniškas gyventojų 

palaikymas. Tas rodo, kad panašiai galvoja daugybė žmonių. Supratau, kad šiuo 

klausimu kalbėti reikia ir, manau, net atviriau. 

- Dažnai savivaldai tenka ginti net ir nelogiškus centrinės valdžios 

sprendimus? 
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- Būna daug tokių situacijų. O pandemijos klausimu pasigendu argumentuotos 

diskusijos. Pavyzdžiui, po savo pasisakymų, kai su mitinguotojais kalbėdamas 

paminėjau Sveikatos teisės institutą, sulaukiau įvairių reakcijų, žinučių. Vienam 

žmogui, kritikuojančiam šį institutą, atrašiau, kad, jeigu esu suklaidintas, tegul 

žmogus nurodo, kur ši organizacija klysta ar meluoja, tačiau jokio atsakymo 

nesulaukiau. Matau, kad vyksta žmonių zombinimas. 

- Skiepų politiką kritikuojantys sulaukia įvairių epitetų, tokių kaip 

antivakseriai, plokščiažemiai ir pan. Tokie ir buvo susirinkę po jūsų langais - 

žmonės, neigiantys mokslą? 

- Tikrai, ne. Aš, su jais bendraudamas, negyniau nei vienos, nei kitos pusės, 

stengiausi išlikti neutralus. Žmonės yra supratingi, protingi ir išsilavinę, tik jie yra 

vaizduojami kaip užsispyrę antivakseriai. 

Žinoma, yra žmonių, kurie nusiteikę prieš skiepą nuo COVID-19, bet daugiausia tai 

buvo mamos, kurios piktinasi pačia situacija. Žmonėms kyla klausimų, kodėl vienose 

mokyklose matuojama temperatūra, o kitose - ne. 

- Sulaukėte pastabų iš mero? 

- Meras, kaip oficialus lyderis, kaip ir turėjo, taip ir pasakė, kad stengčiausi kalbėti 

oficialiau. Man labiau patinka kalbėti žmogiška, o ne politine, kalba ir „nevynioti 

žodžių į vatą". 

Aš labai vertinu savo darbą savivaldybėje dėl to, kad su kolegomis galime diskutuoti 

ir turėti skirtingas nuomones. Meras, vicemerai, administracijos darbuotojai 

visuomet žinojo, kokia yra mano pozicija, nes aš jos niekuomet neslėpiau. Mūsų 

nuomonės išsiskiria įvairiomis temomis, bet mes mokame tarpusavyje diskutuoti 

argumentuotai. Todėl niekas neturėjo nustebti, kad kai pamačiau mitinguotojus po 

savo langais, išėjau su jais pasikalbėti. Aš pritariu jų pozicijai ir man buvo įdomu 

išgirsti jų argumentus. 

Nesu antivakseris. Manau, kad žmonės turi nuspręsti, nori skiepytis ar ne. 

- Visgi, pats esate nepasiskiepijęs. Ar dėl to sulaukiate įvairių reakcijų? 
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- Net kai dariau antikūnų testą, medikė paklausė, kodėl esu nepasiskiepijęs. 

Pasakiau, kad nenoriu, tuomet medikė paantrino, kad ir ji nenori, tačiau yra 

spaudžiama valdžios. Galiu pasakyti, kiek bendrauju su žmonėmis, matau, kad net 

tarp su medicina susijusių gyventojų, kurie privalėjo pasiskiepyti, yra nusistačiusių 

prieš šią tvarką. 

Esu iš tų, kurie mėgsta sveiką gyvenimo būdą, dažnai bėgioju, prižiūriu mitybą. 

Pavyzdžiui, šiuo metu jau ketvirtą parą badauju. Manau, kad mano organizmas gana 

stiprus, todėl ilgai tempiau dėl skiepo, testavausi. 

Be to, matydamas, kaip veikia didžiosios pasaulio korporacijos, manau, kad už viso 

to tiesiog stovi dideli pinigai. Į šią situaciją žiūriu kaip į gerą biznį, o mes visi tik 

šokame pagal kažkieno dūdelę. 

- Kieno? 

- Manau, farmacininkų. Nors jau matome, kad net ir po trijų skiepo dozių žmonės vis 

tiek suserga COVID-19 liga. Turiu pažįstamų, kurie po skiepo ilgai negali atsigauti. 

Jeigu skiepas tikrai padėtų, kad ir ne po pirmos, bet po antros vakcinacijos, manau, 

žmonės nekeltų tiek daug klausimų dėl jų reikalingumo. Net mokslininkai 

tarpusavyje neranda bendros nuomonės šiais klausimais, tuomet kodėl aš turiu 

tikėti sprendimais kažkokio politiko, kuris apie mediciną neturi nė žalio supratimo. 

Nesakau, kad skiepai yra blogis. Yra daug žmonių, kuriems reikia skiepų ir jie yra 

efektyvi apsauga šiems žmonėms. Bet tai nėra vaikų grupė. 

- Pats esate dviejų paauglių tėtis. Jie jau galėtų skiepytis net ir nepritariant 

tėvams. Su jais kalbatės apie tai? 

- Man tokia galimybė atrodo kaip visiška parodija ir iškrypimas. Vaikams, kurie dar 

nepažino gyvenimo ir svarbių apsisprendimų reikšmės, suteikiama teisė 

vakcinuotis. Man tai atrodo nesuprantama. Dėl tokių dalykų dabartinį laikotarpį 

vadinu „beprotlaikiu". 

Mes namuose su vaikais daug bendraujame ir diskutuojame, noriu, kad jie ugdytų 

atsakomybę ir kritinį mąstymą. Pavyzdžiui, patys neseniai priėmė sprendimą lankyti 
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gimnaziją ne tą, kuri arčiau namų, o tą, kurioje mažiau spaudžiama dėl skiepų ir 

kurioje daug malonesnė emocinė atmosfera. Dėl skiepų, manau, kol kas jie nėra 

priėmę tvirto sprendimo. 

Manau, kad bėgant laikui norinčių skiepytis tik mažės. Ne tik dėl to, kaip žmonės 

jaučiasi po skiepo. Tiesiog valdžia apgavo žmones, kai net ir pasiskiepiję greitai 

neteks Galimybių paso. 

- „Vakaro žinios" neseniai rašė, kad Mažeikių savivaldybėje už kritiką 

vakcinacijos politikai administracijos tarnautojas užsidirbo tarnybinį 

nusižengimą. Utenos savivaldybėje yra kokie nors vidiniai nurodymai 

nekritikuoti valdžios? 

- Ne, dar neteko apie tai girdėti nei savivaldybėje, nei kitose institucijose. Beje, 

neseniai vyko savivaldybės Tarybos posėdis, kurio metu konservatorių Utenos 

skyriaus pirmininkas bandė priremti merą, piktinosi, kad apie skiepus kalbu 

kritiškai darbo metu. Tačiau meras atsakė, kad jis neturi teisės nurodinėti, kaip ir ką 

reikėtų galvoti kitiems žmonėms. Tai sveikintina vadovo pozicija. 

Esu pavyzdys, kad, nepaisant politiko užimamų pareigų, kiekvienas galime turėti 

savo nuomonę ir ją reikšti. Skatinu visus politikus nebijoti išsakyti savo tikrosios 

nuomonės. Manau, laikas kalbėti garsiai apie klausimus, kurie kyla mums ir 

visuomenei. 

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

SVEIKATA                                                  

TOP PRODUKTAI IR PRIESKONIAI 

STIPRINANTYS IMUNITETĄ! 

patarimupasaulis.lt 
2021-12-03 09:37 

AA 
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Citrina, imbieras, medus ir česnakas – produktai, kuriuos 

prisimename visi, kai tik užklumpa peršalimo ligos. Tačiau 

imunitetui ir kovai su virusais veiksmingi ne tik jie. Specialistai 

įvardijo, kokie produktai yra sveikiausi ir turtingiausi natūraliais 

vitaminais ir kas turėtų dominuoti mūsų kasdienėje mityboje, jei 

norime stiprinti savo organizmą. 

Imuniteto stiprinimas prasideda nuo žarnyno 

Sveikos gyvensenos ir mitybos konsultantė, gydytoja Asta Keturkienė atkreipia dėmesį, 

kad mūsų imunitetą silpnina netvarkingas dienos režimas, stresas ir organizmo tarša. 

Kaip atpažinti, kad mūsų organizmas užterštas? 

Gydytoja sako, kad pagrindiniai simptomai – migrena, lėtinė sloga, šleikštulys 

pavalgius, širdies sutrikimai, pilvo skausmas, darbingumo bei apetito sumažėjimas, 

blogas burnos ir kūno kvapas, gleivių kaupimasis kvėpavimo sistemoje, tuštinimasis 

per valandą nuo pavalgymo, ir kt. 

,,Jei norime išvengti ligų, visų pirma, turime pasirūpinti, kad mūsų žarnynas nebūtų 

užterštas ir netrūktų gerųjų bakterijų. Kad jos daugintųsi, rekomenduojama valgyti 

ląstelienos turinčių daržovių ir vaisių: obuolių, riešutų, kalafiorų, petražolių, brokolių, 

artišokų, pomidorų, burokėlių, lęšių”, – vardijo pašnekovė. 

Įdomus faktas: sveikų bakterijų (mikrobiomo) turėtume turėti tiek, kiek sveria mūsų 

smegenys. Su netinkamu mikrobiomu siejama iki 90 proc ligų. Sveikos žarnyno 

bakterijos sudaro 85 – 90 proc. visų bakterijų.  Jos ne tik dalyvauja virškinime, bet ir 

stiprina imunitetą, gamina B, K grupių vitaminus, reguliuoja cholesterolio ir cukraus 

kiekį kraujyje. 

Taip pat gamina amino, trumpos grandinės riebalų rūgštis, neuromediatorius 

(antidepresantus), vandenilio peroksidą, antioksidantus, ir kt. Mikrobiomai įtaką gali 

daryti: stresas, mityba, fizinis aktyvumas, daugelis vaistų (antibiotikai, kontraceptikai, 
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chemoterapija, nesteroidiniai priešuždegiminiai, antipsichotiniai vaistai, statinai, 

rūgščių blokatoriai, ir kt.). 

Pasak Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriaus Rimanto Stuko, žmogaus 

kūne nuolatos gyvena ir pavojingi žmogaus sveikatai virusai ar bakterijos. Maždaug 15 

proc. iš visų mūsų kūne esančių mikroorganizmų yra priešiški. Jie dažniausiai nekelia 

pavojaus, tačiau pasirodo, kai, pavyzdžiui, peršąlame: nusilpęs organizmas kovoja su 

stipresniu užkratu ir nebesusitvarko su jo kūne esančiais virusais. 

Po gydymo antibiotikais mikrobioma pati savaime natūraliai atsikuria, tačiau jai 

atsistatyti gali padėti fermentuotas maistas – rauginti agurkai, kopūstai ar raugintas 

pienas. Itin svarbu pasirūpinti pilnaverte mityba ir vitaminais, kurie padės užkirsti 

kelią įvairioms ligoms. 

Vitaminai imunitetui ir produktai, kuriuose galime juos rasti 

Rimantas Stukas atkreipia dėmesį, kad nors visiems gerai žinomas medaus, imbiero, 

česnako ir citrinos derinys yra puikus, tai – tik vienas iš galimų variantų, kuriuos mums 

padovanojo gamta. ,,Mūsų imuninei sistemai ypač didelį poveikį daro vitaminas C. Jo 

mes galime rasti įvairiuose produktuose, tačiau daugiausiai – citrusiniuose vaisiuose ir 

raugintuose kopūstuose. ,,Prieš 20-30 metų šio vitamino žmonės gaudavo valgydami 

karštas bulves, dabar jų vartojimas sumažėjo, o ir apdorojamos jos įvairiai: kepamos 

riebaluose, valgomos šaltos. Deja, didžiausia jų nauda – būtent šviežių, virtų ir karštų”, 

– patarė R. Stukas. 

Asta Keturkienė patarė pasigaminti pušų spyglių ištraukos. Tereikia su vandeniu 

sumalti pušų spyglius, nukošti, pridėti medaus ir gerti. 

,,Mūsų sveikatai labai svarbūs ir vitaminai A, D, E. Antioksidanto, vitamino E rasime  

migdoluose, žemės ir lazdyno riešutuose, saulėgrąžų sėklose, špinatuose, brokoliuose, 

vitamino D – piene, pomidorų sultyse, grūdiniuose produktuose, vitamino A – 

spalvotose daržovėse: morkose, saldžiosiose bulvėse, moliūge”, – sakė A. Keturkienė. 
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Nepamirškite pasirūpinti ir svarbiausių mikroelementų – folio rūgšties, geležies, 

seleno, cinko atsargomis. Šių, mūsų organizmui svarbių medžiagų rasime žirniuose, 

duonoje, ryžiuose, salotose, česnakuose, brokoliuose, brazilinėse bertoletijose, jogurte, 

ankštiniuose produktuose. 

Kaip vieną naudingiausių gėrimų, R. Stukas išskiria žaliąją arbatą, turinčią daug 

biologiškai vertingų medžiagų, padedančių stiprinti imuninę sistemą. Tačiau reikia 

atkreipti dėmesį, kad norint rezultato, ją gurkšnoti vertėtų kiekvieną dieną. 

Kaip įprastą košę paversti vitaminų bomba? 

Profesorius R. Stukas pažymi, kad gerųjų bakterijų gyvybingumui užtikrinti ypač 

svarbios skaidulinės medžiagos. Jų yra daržovėse, raugintuose kopūstuose, šviežiose 

morkose, ropėse, burokuose, kruopų košėje, kurią, beje, galime pasigaminti taip, kad 

gautume daug naudingų vitaminų ir mineralų. 

,,Grikių, avižų, ryžių košę reikėtų gardinti šaukštu sėklų ir šaukštu riešutų. Taip padidės 

košės biologinė vertė. Visos sėklos yra naudingos – moliūgų, sezamų, saulėgrąžų, nes 

kiekviena iš jų turi savo sudėtyje skirtingų savybių. 

Dar vienas variantas – į košę įsidėti pjaustytų džiovintų slyvų, razinų. Valgydami tokius 

pusryčius gausime ir skaidulų, ir kalio. Kiekvieną savaitės dieną galime gaminti vis 

skirtingą košę – ir neatsibos, ir sveikai maitinsimės”, – patarė R. Stukas. 

Sėklos ir riešutai paįvairins patiekalų skonį ir padidins vertę 

Asta Keturkienė patarė prisiminti sėklas ir riešutus. Štai migdolų riešutuose yra ne tik 

gausu baltymų, bet ir kalcio, vitamino E. Brazilinėse bertoletijose – seleno, anakardžių 

riešutuose - geležies, žemės riešutuose – kalio, folio rūgšties, makadamijų riešutuose – 

tiamino, B grupės vitaminų, magnio, graikiniuose riešutuose – aminorūgščių, baltymo 

lecitino, kuris gerina smegenų veiklą. 
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Sėklos pasižymi anaboliniu poveikiu, puikiai tinka sportuojantiems bei tiems, kuriems 

trūksta jėgų, yra išsekę. Jei norite puikiai jaustis ir aktyvuoti žarnyno veiklą, mitybos 

specialistė ragina pasigaminti sėklų mišinį iš saulėgrąžų, sezamo, linų sėmenų, kanapių, 

moliūgų sėklų. Tokį mišinį galima berti tiek ant salotų, tiek ant troškinių ar gardinti 

košes, kokteilius. 

Imuninę sistemą stiprins, energijos suteiks šis mišinys: prireiks 6 dalių ciberžolės, 3 

dalių kumino, 3 dalių kalendros, 6 dalių pankolio, sauso imbiero miltelių, juodųjų 

pipirų, ketvirčio šaukštelio cinamono. Mišinį laikyti sandariame inde, berti į bet kokius 

nesaldžius  patiekalus.                       

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

GYVENIMO FILOSOFIJA – ŠV.MARIJOS PAVEISLĖLIO REIKŠMĖ  
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TRUMPA INFORMACIJA                                             

Visuomeninė redaktorė Aldona Marija Gedvilienė 

Lietuvos Visuomenė 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, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė. 

 LVT Socialinių reikalų grupės steigėja,                                                                                                                                                          

Klaipėdos Senjorų Tarybos iniciatorė. 

Lietuvos Etikos Universiteto steigėja ir patarėja. 

LVT NAUJOS DARBO GR. SEKRETORĖ 

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

 

                                                           
  

 Pastaba: redakcinės kolegijos  nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.   

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

                                                                          

                                                         
      

MŪSŲ DRAUGAI 

                                                

    bernardinai.lt                                      

                                                                                                                         

                                                       

               
  

                    
  

mailto:el.p.amgedv@gmail.com
http://www.organic.lt/
http://www.apicentras.lt/
http://ecotopten.lt/
http://www.akl.lt/
http://top-10.lt/
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“LRT”, „VAKAR EKSPRESAS“ ,    „KLAIPĖDA“                                                                                                                                                                                                                                                             
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