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                                     Nr. 11 (85)                                                                     
Klaipėda 2018-11-24 

pavadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. „MŪSŲ 
MIESTAS KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas. Internetinis laikraštėlis 
skirtas visiems LIETUVOS ŽMONĖMS, leidžiamas vieną kartą mėn.  
Užsiprenumeruoti galite nemokamai  amgedv@gmail.com; 
Visada galite paremti.  Būsime dėkingi už 2 %!                                                                                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------- 

                VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!  

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS 

VEIKSMAI! KADA MŪSŲ VALDŽIA TAI SUPRAS? (red.)  LINAS 

LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                                                   

„Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, 

dori, sažiningi, laikytųsi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą, o mūsų 

vaikučius ypatingai!“                                                                                                                                     

Kiekvieną vakarą kartokite šitą maldą, nes mintys NIEKO NEKAINUOJA, bet 

realizuoja!  

 

                        Restaurojami pastatai žavi klaipėdiečius!                 
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Šiame laikraštėlyje skaitykite 

1. GIEDRIUS MISEVIČIUS ŠEIMA – VALSTYBĖS PAMATAS. MŪSŲ VAIKUČIAI MŪSŲ 

ATEITIS!  

2. Įdomūs susitikimai ZIGMAS VAIŠVILA konferencija Seimo rūmuose. 

3. LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS – ĮSTEIGTA LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA! 

4. Lietuvos Visuomenės Tarybos pareiškimas.iskusija 

5. Diskusija 

6. Vaikų grobimo sistemos „gesinimas“ bendzinu.                       

7. Vyriausybės naujienos. 

8. Energetikos ministerijos pranešimas žiniasklaidai.                           

9. Sveikata, naujiena – Vaškinė kandis.                                                                LVT logo 

10. LPS sveikinimai gruody gimusiems. 

11. Gyvenimo filosofija Paprastumas ir gerovė. 

12. Redaktorės žodis. 

13. Mūsų draugai. 

                                                             

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierei 
Editai Žiobienei 

Plačioji g. 10, LT-01308 Vilnius 
 
Seimo narei Rimantei Šalaševičiūtei 
Seimo narei Virginijai Vingrienei 
Seimo narei Dovilei Šakalienei 
Seimo nariui Rimantui Dagiui 
Seimo nariui Nagliui Puteikiui 
Seimo nariui Mindaugui Puidokui 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrei Vilmai Augienei 
Laikraštėlio “Auksinis ruduo” redakcijai 
bei kitiems suinteresuotiems asmenims 
 
Giedriaus Misevičius 2018.11.20 
gyv. Vilniuje       
   Vilnius 
 
 

A T V I R A S  K R E I P I M A S I S 
 
 
 Esu trijų vaikų tėvas ir rašau Jums, reaguodamas į pastarojo meto įvykius dėl vaikų 
paėmimo iš šeimų, taip pat ir atsakydamas į gerb. Editos Žiobienės pasisakymą portale 15min 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/edita-ziobiene-na-ateis-i-jusu-namus-ir-kas-
susesite-pasikalbesite-ir-zmogus-ramus-iseis-56-1050000. Negaliu ramiai stebėti ir klausytis tokių 
dalykų, todėl norėčiau išsakyti Jums savo poziciją ir požiūrį į visą šią situaciją, kilusią priėmus Vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Pasistengsiu tai padaryti kiek įmanoma trumpiau. 
 Adresatų sąrašą pasirinkau atsitiktiniu būdu, įtraukdamas tuos asmenis, kurie 
pastaruoju metu kalbėjo apie aukščiau minėtą įstatymą. Todėl galėjo taip nutikti, kad kažką, kam tai 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/edita-ziobiene-na-ateis-i-jusu-namus-ir-kas-susesite-pasikalbesite-ir-zmogus-ramus-iseis-56-1050000
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/edita-ziobiene-na-ateis-i-jusu-namus-ir-kas-susesite-pasikalbesite-ir-zmogus-ramus-iseis-56-1050000
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galėtų būti aktualu, praleidau, ir dėl to atsiprašau bei prašau persiųsti šį Kreipimąsi tiems 
asmenims, kuriems, manysite, tai esant būtina. 
 Šiaip jau esu labai ramus žmogus ir laikau tai privalumu, nes tai suteikia galimybę 
pažvelgti į bet kokią situaciją maksimaliai be emocinių priemaišų, trukdančių blaiviai mąstyti, ir 
išankstinio nusistatymo, o tai reiškia - maksimaliai objektyviai. Pamėginsiu tai ir padaryti, 
žvelgdamas į vaikų paėmimo iš šeimų ir bendrai į smurto problematiką. 
 Taip pat nenorėčiau užimti kategoriškai kaltinančios pozicijos, nors ir nesu aukščiau 
minėto įstatymo šalininkas. Veikiau laikausi požiūrio, išdėstyto Antuano de Sent Egziuperi maldoje 
„Mažų žingsnelių menas“: „Reikiamą akimirką atsiųsk man ką nors, kas pasakytų man tiesą, bet 
pasakytų ją su meile!“. Taigi, pamėginsiu pabūti tuo atsiųstuoju. 
 Skaitau įstatymo 1-ąjį straipsnį, kuris nuteikia gana optimistiškai: 
 - užtikrinti vaiko teisių įgyvendinimą, gynimą ir apsaugą; 
 - stiprinti tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal įstatymą atsakomybę; 
 - nustatyti pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo pagrindus; 
 Gražūs, kilnūs siekiai, tačiau nepaisant to, turiu išreikšti savo poziciją, kad visas 
pataisytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, bendrai paėmus, yra pats tikriausias „Trojos 
arklys“. T.y., įgyvendinus įstatymą pasiekiamas visiškai kitas tikslas ar tikslai nei deklaruojama.  
 Manyčiau, kad buvo pasirinktas netinkamas ir neefektyvus kovos su smurtu bei 
agresija prieš vaikus būdas - taikyti dar didesnį smurtą ir prievartą, tik jau visos šeimos ir to paties 
vaiko atžvilgiu. Sakote, šiame įstatyme nėra prievartos arba, kad ji šiuo atveju yra pateisinama? 
Leiskite nesutikti, smurtas yra smurtas, prievarta yra prievarta, nepriklausomai nuo to, kad jis ar ji 
taikomi įstatyminiu pagrindu. Tai galėtų būti pateisinama tik tuo atveju, kai tai atlieka valstybė savo 
vardu, nesant jokio tai įgyvendinančių asmenų personalinio suinteresuotumo bei užkertant kelią 
didesniam blogiui, ir tik atskirais bei labai ypatingais atvejais, kai tam tikru laiko momentu kyla 
reali grėsmė atskiro žmogaus ar žmonių sveikatai bei gyvybei, ar nusistovėjusiai viešajai tvarkai 
visuomenėje. 
 Problemą šiuo atveju matau dėl stipriai išplėtotos smurto sąvokos vienoje atskiroje 
visuomenės gyvenimo srityje ir taikant neadekvačias to „smurto“ užkardymo priemones. Iš esmės 
šis įstatymas yra puiki priemonė pakenkti visai neblogoms šeimoms (juk idealių, kaip žinome, 
nebūna), kurioms pakenkti gali ir uoliai įstatyminių normų besilaikantys piliečiai. Be to, naudojami 
įstatyme terminai bei sąvokos yra nauji, neįprasti, todėl gali būti labai skirtingai traktuojami bei 
suprantami. 
 Turbūt sutiksite, kad nesame tobula visuomenė. Esame kokie esame ir panašu, kad 
nelabai žinome, kokiais norėtume būti. Tačiau ir būdami netobuli mes galime stiebtis tobulumo 
link. Tiesiog visai visuomenei reikalingi orientyrai.  
 Taip pat manau, yra nesąžininga reikalauti čia pat ir dabar iš visos visuomenės 
tobulumo atskirai paimtoje srityje, nepateikiant tobulų orientyrų ir adekvačių priemonių tam 
tobulumui pasiekti. Kol kas tai labiau panašu į situaciją, kurioje su laužtuvu ir kūju braunamasi į tas 
sritis, kuriose reikalingas pats ploniausias ir švelniausias teptukas. Nuo tokio poveikio bendra 
situacija iš netobulos tampa tik dar netobulesnė, persiskirstant tiems netobulumams iš vienos 
srities į kitas. 
 Nebeplėtosiu savo argumentų ir teiginių lauko, ir visai ne todėl, kad nebeturėčiau ką 
pasakyti, bet taupydamas Jūsų visų laiką ir kantrybę. Galų gale net nekeliu sau tokio tikslo kažką 
įrodyti. Tiesiog mėginu trumpai ir logiškai pagrįsti tą sprendimą, kuris nuskambės šio Kreipimosi 
pabaigoje.  
 Reikėtų dar apžvelgti smurto klausimą bendrąja prasme. Ko gero sutiksite, kad visi 
gyvename labai agresyvioje aplinkoje. Aplinkui save matome labai daug smurto, agresijos ir šiaip 
amoralios kultūros pavyzdžių. Filmai, beveik visa šiuolaikinė animacija, kompiuteriniai žaidimai, 
televizija, radijas, beveik visa žiniasklaida ir pačios paprasčiausios kasdienės žinios tiesiog yra 
smurto, agresijos ir patyčių koncentratas. Jau ko gero sakysite, kad stipriai perdedu? O gal taip 
manote tik todėl, kad mes prie šio reiškinio jau „pripratome“ ir net neįsivaizduojame, kad galėtų 
būti kitaip? 
 Visa tai tiesiog yra stipri „rūgštinė“ terpė, kurioje nuolatos yra mūsų sąmonė ir kuri po 
truputį „ėda“ mūsų vidines vertybines bei dorovines nuostatas. Ne paslaptis, kad žmogų ir jo 
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psichiką veikia viskas, kas jį supa: vaizdai, garsai... viskas. Taip pat nėra paslaptis, kad mus 
supančiais aplinkos elementais poveikis mūsų psichikai daromas ne atsitiktinai, o kryptingai.  
 Tai nejaugi manote, kad galima išspręsti smurto problemą tik vienoje gyvenimo srityje, 
visiškai nesprendžiant jos bendrai. Tai, ko gero, būtų panašu į mėginimą išsemti upės vandenį tik 
vienoje konkrečioje vietoje, pvz. 1-ame kv. upės metre. Jeigu to nedarome su vandeniu, tai kodėl 
galvojame, kad pavyks smurto atveju? 
 Šioje vietoje galėčiau pasiūlyti smurto ir šiaip bendrų depresinių būsenų sprendimo 
būdą. Jeigu negalime ar nenorime apriboti to besipilančio negatyvo srauto iš įvairių žiniasklaidos 
priemonių,apriboti išorinę reklamą, tuomet galime padaryti kaip tame žinomame posakyje: „jeigu 
kalnas neina pas Mahometą, tuomet Mahometas eina pas kalną“. Reikėtų išimti žmonių sąmonę iš 
šio srauto kartu su pačiais žmonėmis. Visą šeimą kartu, su mama, tėčiu ir vaikais. Žinoma, reikėtų 
stebėti ir  
pirmiausia taikyti šią priemonę tiems, kurie labiausiai būtų pažeisti ir linkę smurtauti ar turėtų 
kokių suicidinių polinkių. Reikėtų juos laikinai (kelioms dienoms, savaitei, mėnesiui... nežinau), 
kartu su visa šeima, iškelti į tas erdves, kuriose aplinka būtų harmoninga. Išjungti telefonus, 
televizorius, kitus ryšio prietaisus, tiesiog leisti pabūti jiems gamtoje... sudaryti sąlygas dirbti 
paprastus, galbūt ūkio ar žemės darbus. Taikyti muzikos, spalvų, kitokias terapijas. Ten turėtų būti 
ne pramogų, o sielos atgaivos oazė su bibliotekomis, pokalbiais apie gyvenimo prasmę, buvimu 
gamtoje ir kartu su savo artimiausiais šeimos nariais. Žodžiu, sukurti etalonines (kiek tai yra 
įmanoma) sąlygas, kurios ir kuriose patiriamos vidinės būsenos galėtų būti kaip orientyras jau 
grįžus į „normalų“ gyvenimą. 
 Yra seniai visų išminčių skelbiama tiesa - neverta stengtis sunaikinti vien to, kas žema, 
nieko nepasiūlant mainais, bet tai, kas žema, derėtų pakeisti tuo, kas pakylėta: nuodėmę - dorybe, 
prietarus - žinojimu. 
 Tai subtilus ir ilgalaikis procesas, bet už tai ir jo vaisiai gardūs. Reikėtų mokytis mažų 
žingsnelių meno... 
 Taigi apibendrindamas visa, ką išdėsčiau aukščiau, bei tai, ką pasakiau tarp eilučių ar 
palikau už skliaustelių, kaip Lietuvos Respublikos pilietis pareiškiu savo nuomonę, jog naujasis 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas yra virusas jau ir taip paliegusiame tautos kūne. Juo 
tiesiog viena smurto forma pakeičiama kita. Problema gali būti išspręsta tik tuo atveju, jeigu jos 
sprendimas apims platesnes ir gilesnes sritis nei toji, kurioje yra pati problema. Deja, to taip pat 
nematyti. Todėl negaliu ir nenoriu būti dalimi to, ką laikau esant nedora. 

 Todėl aš: 

 - atsisakau bendradarbiauti šio įstatymo ir visos vykdomos vaikų teisių apsaugos 
reformos rėmuose. Tai bus taikus nebendradarbiavimas; 

 - atsisakau siekti tapti globėju už atlyginimą minėtos reformos rėmuose; 

 - jeigu tokia bus Dievo valia ir taip susiklostys aplinkybės, padėsiu kiekvienam vaikui, 
 kuriam galėsiu padėti, nesiekdamas tuo jokios asmeninės naudos; 

 - pasilieku sau teisę atšaukti šį savo sprendimą, jeigu minėtas įstatymas bus atšauktas. 
 
Su pačiais geranoriškiausiais palinkėjimais 
Lietuvos Etikos Universiteto iniciatyvinės grupės narys 
Lietuvos Respublikos pilietis 
Giedrius Misevičius 
 

                                                             

        Įdomūs susitikimai 2018-11-14. 

ZIGMAS VAIŠVILA konferencija Seimo rūmuose. 
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(...viena iš motinų net nusižudė, atėmus iš jos dukrytę...policija 

patvirtino faktą).                                                          Šitas įstatymas – 

nusikalstamai veiklai vykdyti.                                                                                                                                          

Z.Vaišvila:  paimta 500-700 vaikų. Kauno šeima teisiasi. Dabar 

sudarytos salygos piktnaudžiavimui.  

Ar galima svetimos šalies (šiuo atveju Norvegijos) įstatymą taikyti 

Lietuvoje? Teismuose negali dalyvauti tėvai!? 35 tūkst. parašų 

reikalaujantys  D.Šakalienės atsistatydinimo! Bus apkalta! Statistinių 

duomenų kiek vaikų išvežta, kiek globėjų statusą turinčių? Bus pateikta 

užklausa.                                                                                                                                               Pasisakė 

daugelis vedančiųjų konferenciją ir dalyvių: Tauras Jakelaitis, Audrius Nakas, Kęstutis Eiva ir kt. 

dalyviai. Audrius Nakas stebėjosi, kaip taip galima? Traumuojami vaikai, tėvai, kas čia vyksta? 

Tauras Jakilaitis  - šitie neteisėti įvykiai – visos Lietuvos visuomenės reikalas, o gal vaikai grobiami 

organų tranplantacijai? A.Andziulis vykdomas teritorijos tuštinimas. Iki kokio absurdo mūsų 

valdžia gali prieiti. J.Mažintas – per vėlai pradėjome, reikia šiandien, ryt sudaryti komisiją Seime ir 

sustabdyti nedelsiant įstatymą. 

Bendras salės vaizdas (nuotr. AMG). 

Konferencijos dalyviai priėmė nutarimą nedelsiant imtis priemonių šitai netvarkai Lietuvoje 

sustabdyti. 

                                                           

  LVT Valdyba. PRANEŠIMAS APIE 
LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ĮSTEIGIMĄ 
Paskelbta2018-11-26AutoriusLVT 

Lietuvos Visuomenės Taryba 
Pranešimas apie įsteigimą 
2018 m. lapkričio 26 d., Vilnius 

 2018 m. lapkričio 24 d. Vilniuje įsteigta Lietuvos Visuomenės Taryba.                                                            
Steigiamajame susirinkime dalyvavo steigėjai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, 
Marijampolės, Kėdainių, Radviliškio, Anykščių bei Prienų. Išrinkta 17 narių valdyba.                                                  
Lietuvos Visuomenės Taryba atsisakė vienasmenio vadovo ir išrinko kolegialų valdymo organą –
Valdybą. Steigėjų nuomone, kad Lietuvos valstybės ir Tautos klausimas yra ne vieno asmens  

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-valdyba/lvt-valdyba-pranesimas-apie-lietuvos-visuomenes-tarybos-isteigima/
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/author/aldas/
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klausimas. Nepakeičiamų asmenų nėra. Vieno ar kito asmens dirbtinis sureikšminimas ir iškėlimas 
buvo viena esminių 30 metų Lietuvos Atgimimo laikotarpio klaidų ir dirbtinio žmonių suskaldymo 
priežastis. Lietuvos Visuomenės Taryba steigiama telkti Lietuvos piliečius, kur jie begyventų, 
organizacijas, visuomenės ir valstybės problemoms spręsti.                                                                                             
Lietuvos įstatymai asociacijos registravimui reikalauja išrinkti ir kolegialaus valdymo organo 
vadovą. Lietuvos Visuomenės Tarybos pirmuoju Valdybos pirmininku išrinktas Zigmas Vaišvila.                                
Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra telkimasis bendriems tikslams pasiekti. Šis telkimasis 
būtinas, nes Lietuvos valdžia, pamiršusi, kad Nepriklausomybė buvo atkurta tik drauge su Tauta, ne 
tik atitrūko nuo piliečių ir juos ignoruoja, bet ir veidmainiškai iš jų tyčiojasi. Paskutinė riba 
peržengta, pradėjus beatodairiškai atiminėti vaikus ir griauti šeimas – mūsų Konstitucijos pagrindą, 
tuo pat metu skelbiant, kad Lietuva pasirašys JTO Migracijos paktą.                                                                                         
Atsakomybės Tautai išsižadėjusi atvirai korumpuota valdymo sistema įsigalėjo dėl mūsų visų 
pasyvumo. Jie mus valdo baime, Tautos skurdinimu ir net teisingumo vykdymo sistemą nukreipė 
prieš Tautą ir patį teisingumą. Dėl šios korumpuotos valdymo sistemos Lietuva atsidūrė ant 
išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio. Šią sistemą aptarnauja apmokama žiniasklaida ir 
net LRT, kurios veiklą apmokame mes visi.                                                                                                               
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo 
principais, niekam neleisime prievarta primesti mums svetimos valios.                                        
Telkiamės tam, kad įgyvendintume mūsų Konstitucijoje įtvirtintas teisines nuostatas, visų pirma:    
– Tautos ir kiekvieno piliečio teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir jos pagrindus – šeimą, kalbą, 
teisingumą, mūsų tradicines vertybes;                                                                                                                                           
– konstitucinę piliečių teisę riboti valdžios galias, o valdžią – tarnauti žmonėms.                                                                              
Susitelkimas atsparai prieš valdžios savivalę – visos Lietuvos visuomenės reikalas. Turime įveikti ir 
save, ir baimę būti savimi.                                                                                                                                         

Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdyba                                                                

Pranešimas buvo perskaitytas 2018.11.26-tą dieną Seime įvykusioje Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje:ARVE 

 

                                   LVT VALDYBA IR DALYVIAI 2018-11-24 VILNIUS 
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LVT Valdyba. DE L GLOBALIŲ SUSITARIMŲ 

DE L MIGRACIJOS IR PABE GE LIŲ PERKE LIMO 

Paskelbta2018-12-052018-12-05AutoriusLVT 

Lietuvos Respublikos Seimo Valdybai 
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui 

DĖL GLOBALIŲ SUSITARIMŲ DĖL MIGRACIJOS IR PABĖGĖLIŲ PERKĖLIMO 

2018 m. gruodžio 5 d. Vilnius 

Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad ketina pasirašyti Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinę 
saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartį“. Viešai skelbiama, kad š. m. gruodžio 10-11 d. 
Maroke bus pasirašomas ne tik šis JTO paktas dėl migracijos, bet ir JTO paktas dėl pabėgėlių. Šie 
dokumentai yra įpareigojantys valstybėms, numatytos didžiulės migrantų perkėlimo į konkrečias 
valstybes kvotos, kurios faktiškai reikštų valstybių ir tautų panaikinimą. 

Apie JTO paktą dėl pabėgėlių pakto pasirašymo Lietuvos valdžia nieko neskelbia. 

Su Lietuvos Respublikos piliečiais nederintos ir nuo jų slepiamos šios sutartys, kurių nuostatų ir 
teisinio reguliavimo Lietuva įsipareigotų laikytis ir kurios ne tik apribotų mūsų valstybės 
suverenitetą, bet sudarytų Lietuvos piliečių neaptartą ir jiems neskelbiamą egzistencinę grėsmę 
mūsų valstybei ir Tautai. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad sprendimus dėl svarbiausių mūsų valstybei ir Tautai 
klausimų priima Lietuvos piliečiai. Šie klausimai net nesvarstyti Tautos atstovybėje Lietuvos Seime. 

Lietuvos Respublikos piliečiai niekam, nei Lietuvos Respublikos Prezidentui, nei Vyriausybei 
nesuteikė Lietuvos Respublikos vardu mandato priimti sprendimus dėl šių sutarčių. Todėl: 

1. Reikalaujame, kad LR Prezidentė, Ministras Pirmininkas, Vidaus reikalų ministras nedelsiant 
priimtų Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos atstovus ir pateiktų šias dvi sutartis, jas 
lydinčius dokumentus, sprendimus ir įgaliojimus, kurių pagrindu LR Vyriausybė įpareigojo šias 
sutartis pasirašyti LR Vidaus reikalų ministrą ar kitus atstovus. Reikalaujame nedelsiant šiuos 
įgaliojimus panaikinti; 

2. Šį raštą pasirašau ir kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kad tuo atveju, jei Jūs 
Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos Valdybos atstovų ir manęs nepriimtumėte š. m. gruodžio 
6 d., tai vadovaudamasis signataro statuso įstatymo man suteiktomis teisėmis pranešu Jums, kad 
š. m. gruodžio 7 d. atvyksiu pats su Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos Valdybos atstovais 
pas Jus visus iš eilės pasiimti prašomą informaciją ir dokumentus, jų tarpe ir sprendimus dėl 
įgaliojimų pasirašyti šias dvi sutartis ir šių įgaliojimų panaikinimo dokumentus; 

3. Reikalaujame, kad Seimas skubos tvarka (tam pakanka Seimo Pirmininko teikimo) sustabdytų 
LR Vyriausybės išduotų įgaliojimų dėl šių dviejų sutarčių pasirašymo Lietuvos Respublikos 
vardu veikimą; 

4. Šių dviejų sutarčių pasirašymo atveju perspėjame Jus dėl Jūsų asmeninės teisinės atsakomybės 
už priesaikos Lietuvos Respublikai sulaužymą.  

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-valdyba/lvt-valdyba-del-globaliu-susitarimu-del-migracijos-ir-pabegeliu-perkelimo/
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/author/aldas/
https://www.unhcr.org/5b3295167
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Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos Valdybos vardu  
Valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila 

                                                            

KVIEČIU DISKUSIJAI: 

Algirdas Mačiulaitis 
 

06:09 (prieš 2 
valandas) 

  
 

skirta Antanas, Alfonsas, Jonas, aš, Arunas, Aidas, Aras, Arvydas, Arturas, arunas, arunas@gerospavesines.lt 

 
 

Mano nuomone  šį sekmadienį Lansbergių klanas su Tapinu 
priešakyje nori pasinaudoti mokytojų streiku ir vėl uzurpuoti valdžią 
į savo rankas. Todėl manau, kad reikia kuo daugiau suprantančių 
situacijos grėsmę žmonių sutelkti rytoj prie vyriausybės su plakatais, 
palaikančiais mokytojus bet smerkiančiais Gabrieliaus ir Tapino 
sąmokslą.  

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

SUBOTINO PROGRAMA  LIETUVOS VISUOMENES TARYBAI APTARTI: 
Laikas parode, kad nuo kriminalines sajudines "perestrojkos" laiku valdzia uzurpavo savanaudziai 
ir sukciai, o pati santvarka, kuri pastatyta ant melo ir apgaules pamatu,orientuota ne i dauguma 
Lietuvos zmoniu, bet i saujale lobstanciu valdininku. 
1.VALDZIOJE NETURI BUTI NUSIKALTELIU: 
Vadovaujantis LR Konstitucija butina ivertinti buvusiu valdziu veikla - kaip antivalstybine ir 
nusikalstama, bei priimti atitinkamus sprendimus. Nusikalteliai turi buti grieztai nubausti su 
privogtu turtu konfiskavimu. 
2.VIDAUS POLITIKOS PRINCIPAI:  
a)Ivertinus dabartine situacija, pensijos turi buti visiems solidariai suvienodintos, bet ne 
personalios ar privilegijuotos, kurios daug kartu didesnes negu pensininku isdirbusiu po 30-40 
metu pramoneje ar zemes ukyje. Ivairias tukstantines rentas, kaip signatarams, panaikinti visai, 
kadangi jie nepagristai save sureiksmino bei heroizavo.Tokiu budu galima pakelti daugumai 
zmoniu pensijas iki 50% nepazeidus biudzeto. 
b)Atstatyti sugriauta pramone, zemes uki, skatinancius gamyba moksla bei profesijas, atkurus 
ekonominius rysius su Rusija, Baltarusija, bei kitomis buv. TSRS salimis. 
c)Komunaliniu paslaugu, vaistu, maisto produktu kainas, bei ju kokybes kontrole - perimti i Pilieciu 
Kontroles Komitetu rankas. 
Valdzios Iteisintas kriminalinis reketas pavadintas "antstoliu rumais" bus sutriuskintas o ju 
banditai- pasivadine "antstoliais" - nuteisti su turto konfiskavimu. 
3. UZSIENIO POLITIKOS PRINCIPAS: 
Geriau su Rusija ir buv. TSRS salimis, kaip lygus ir su perspektyva, negu griunancios Europos 
Sajungos patvori ir be ateities. 
Jurijus Subotinas 8 609 48037. 
 

                                                             

Vladimiras Troščenko 

        VAIKŲ GROBIMO SISTEMOS "GERINIMAS" - GAISRO  

                                              GESINIMAS BENZINU 
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              Ką sako Visatos Kūrėjas apie vaikų grobikus? Atsakymas Biblijos, Mozės penkiaknygėje, 

Išėjimo knyga 21 skyrius 16 eilutė: 

             „ Kas pagrobia žmogų, – nesvarbu ar jį būtų pardavęs, ar dar tebelaiko, – bus 

nubaustas mirtimi.“ 

               Kai kurie naujųjų laikų pseudoteologai pasakys: "Tai senasis testamentas, o dabar malonės 

amžius arba panašius skiedalus." Tokiems drugniems "Krikščionims" (nei karštiems nei šaltiems) 

primins 

                                            Aš esu VIEŠPATS, – aš nesikeičiu. (Mal 3.6) 

       Kuomet Žydų tautos mokyti ir labai išmintingi vadovai, naudodamiesi savo valdžia, bandė 

uždrausti apaštalams vykdyti Dievo valią. Apaštalas Petras ir kiti apaštalai, įkvėpti Šv.Dvasios 

atsakė:  

                                             Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių.  

 Kristus Pasakė:  

 

   „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet 

įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas 

brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių 

paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O 

kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: 

jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę“.  

 

             Nėra kito sprendimo vaikų grobikams, tik MIRTIS. Nebent jie atgailautų, pakeistų savo  kelius 

ir grąžintų tai kas jiems nepriklauso.  

              Ar aš nurodydamas į Dievo įsakymą kviečiu žudyti tuos vaikų grobikus? Ne, joku 

būdu!  Mums krikščionims uždrausta teisti, mes turime melstis už šiuos žmones, nes tai Dievo 

teismas ir Jo nuosprendis. Mes, Kristaus mokiniai, neesame nei teisėjai, nei sprendimų vykdytojai. 

Mums yra leista tik įspėti.  

 

   Dievas yra labai kantrus:  

 „Sakyk jiems: „Kaip aš gyvas, – tai Viešpaties Dievo žodis, – nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet 

noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir būtų gyvas. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų 

kelių, kad nenumirtumėte, Izraelio namai!‘“ (Iz 33,11)                                                                                                           

Jei nedorėlis galutinai užsikietina savo nedorume, tuomet Savo sprendimams įvykdyti, Dievas 

pasitelkia kitus įrankius ir jie būna labai siaubingi. Ne tik pačiam nedorėliui, bet ir jo aplinkai ir 

netgi vaikams.                                                                                                                                                                                                 

Būtent todėl, mes su žmona ir visais SAVO keturiais vaikais, meldėmės už visus tuos Kukuraičius, 

Žiobienes, Šakalienes ir Majauskus. Prašydami Dievo pasigailėti jų ir atvesti visus, klaidos dvasios 

suvedžiotus mūsų valstybės vadovus, į protą.                                                   
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                    Tie kas priiminėja sprendimus Lietuvoje  turi aiškiai suvokti: 

 

        VAIKŲ GROBIMO SISTEMA TURI BŪTI SUNAIKINTA, Lietuva turi pasitraukti iš 

tarptautinės nusikaltėlių grupuotės sukurtos "vaikų teisių" konvencijos! Viešoji  tvarka turi 

būti užtikrinama policijos, todėl konfliktai šeimoje ir psichopatų išpuolių prieš vaikus prevencija 

(Matuko atvejis), turi būti tik policijos kompetencijoje. Jai turi būti padidintas finasavimas, šiai 

papildomai fukcijai užtikrinti. Būtent policijos sistema, turinti dešimtmečiais atidirbtą darbuotojų 

atrankos ir imuninteto sistemą, gali užtikrinti viešają tvarką ir visuomenės interesą.  

       Visi tie nerišlūs "mekenimai" apie vaikų grobimo sistemos gerinimą, saugiklių įvedimą, 

specialistų kvalifikacijos kėlimą ir pan. yra tik šios parazitinės, nusikalstamos struktūros 

stiprinimas ir darymas monstru su neribota galia.  

        Jeigu manote, kad galima šioje nusikalstamoje struktūroje ką nors pakeisti, tuomet tiesiog kartu 

pamodeliuokime. 

         Labai akylai stebėjau visą viešają erdvę, politikų pasisakymus, tarptautinio nusikaltėlių 

sindikato atstovų Lietuvoje argumentus, pateisinančius jų biznį, bandymus protestuoti ir t.t. Galiu 

pasakyti tik vieną, situaciją reguliuoja ir nukreipia tinkama linkme, labai patyrusi ranka. Greitai 

buvo įjungti visuomenės garo nuleidimo mechanizmai - peticijos, kreipimaisi į teismus, 

"spontaniška protesto akcija" (kuri neva parodė jog visuomenei tai nelabai įdomu, nes atėjo nedaug 

žmonių) ir pan.. Na tipo, kažką padarėme ir toliau kas bus tas bus. Jokios sistemos, vizijos, tvarkos ir 

tikslų. Taip pat, šis klausimas nenutylamai eskaluojamas žiniasklaidoje. Kas darosi? 

            Atsakymą išgirdau Seimo narių Puidoko ir Šakalienės diskusijoje kažkokioje laidoje. Visiškai 

rami, tarptautinių nusikaltėlių lobistė, aiškiai išdėstė banditų reikalavimą: 300 milijonų eurų vaikų 

grobimo sistemai  "kad ji pagerėtų". Dabar įsivaizduokite, kad mūsų valstybė skiria tuos 300 

milijonų. Juos gi reikia "ĮSISĄVINTI". Kaip įsisavinti?  Kursai, mokymai, seminarai, praktikos ir t.t. ir 

pan. Jus manote kodėl Lansbergių šeima užsiima "mokymais"? Tai geriausias biznis, niekada 

nesibaigiantis, be jokių rizikų ir bereikalingų visuomenės klausimų (pav. iš kur trąšos arba kur 

padėjote pinigus keliams, renovacijai ir pan), o išmokys ar neišmokys, tai net ne klausimas, svarbu, 

kad MOKYS (aišku ne dykai). Tai aukštasis kriminalinis pilotažas. Šiems mokymams reikalinga 

žmogiška medžiaga. Kur ją                                              

imti? Be abejo pirmyn į šeimas. Šis "PASLAUGŲ ŠEIMOM PAGERINIMAS" už 300 milijonų, išvirs į 

tokį pragarą, kurį sugeba suorganizuoti tik iš purvo į valdžią pakilę degradai. Prisimenat bolševikus 

ir jų "rūpinimasi" darbo liaudimi ir valstiečiais. Ir darbininkams ir valstiečiams, tas jų teisių 

SAUGOTOJŲ rūpestis, pavirto mirtimis, lageriais ir vergove. Na tiesiog būkime biedni, bet teisingi ir 

įvardinkime viską tikromis sąvokomis. Kas eina į socialinius mokslus? Tik tie kas niekur kitur 

nesugebėjo įstoti. Tokie visiški nevykeliai su labai didelėmis ambicijomis, nes siekia AUKŠTOJO.                         

Ir šiems nevykeliams bukapročiams, dabar suteikiama visiškai neribota valdžia. Jie juk ja mėgaujasi, 

o tarptautinis nusikaltėlių sindikatas, nugriebia grietinėlę, pametėdamas savo smogikams 

chunveibinams trupinius. Tas pats buvo ir bolševikinės revoliucijos metu. Kol puspočiai 
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chunveibinai dalinosi ponų tiusikus ir pešėsi dėl jų rūsių konjako, tikri turtai atiteko tiems kas viską 

organizavo. 

                 Tiesiog pagalvokite, žmonės kurių visas gyvenimas nesekmės ir atliekų rankiojimo 

pavyzdys, dabar tampa mūsų ir mūsų vaikų mokytojais. Jie nurodinės kaip mes turime gyventi ir 

auklėti vaikus. Jeigu kas nors Lietuvoje mano, jog - "nieko baisaus, aš prokuroras, ar teisėjas ar koks 

įtakingas politikas, manęs nelies". Tegu galvoja dar kartą. Šitie socialiniai nevykeliai (tiksliau jų 

neafišuojami bosai), dabar yra MŪSŲ VISŲ VAIKŲ SĄVININKAI IR GYVENIMO SPRENDĖJAI! Ar jūs 

suvokiate visą padėties siaubą?  

 

                     Kad pailiustruoti šių "specialistų šeimoms" kvalifikaciją ir atrankos būdus, aš jums 

tiesiog papasakosiu vieną šokiruojantį faktą. Visą laiką galvojau, iš kur tos "laikinų globėjų šeimos" 

atsirado? Šiandien viena mano pažystama, stovinti darbo biržoje, su siaubu papasakojo, jog 

ilgalaikius bedarbius, beveik priverstinai (gąsdindami jog išmes iš biržos) siunčia į tuos "globėjų" 

kursus. Štai pasirodo, kas ruošiamas į mūsų vaikų auklėtojus. Specialistai, kurie normaliai gatvių 

iššluoti negali, atidirbinėdami pašalpas, dabar taps tomis šeimomis, kurios augins mūsų atimtas 

atžalas. GRAŽU. 

                     Važiuodamas automobiliu Vilniuje pastebėjau didžiulius reklaminius plakatus "Tapk 

trečiu šeimoje, pranešk apie smurtą prieš vaikus". Čia jau tik kvailiui nebesuprantama, kad verslas 

pradeda savo purvino biznio reklaminę kompaniją auginant klientūrą. Tai siaubingas tarptautinis 

kriminalinis verslas. 

 

                    Dabar dėl to, ką mes galime padaryti, kad vaikų grobimo sistema būtų sunaikinta? Tai 

liečia mus visus. Šioje kovoje už mūsų vaikus ir Lietuvos ateitį svarbus kiekvienas žmogus. 

Nemanykite, kad vienas žmogus nieko negali, vykite šalin mintį jog, "jeigu nesukils masės nieko ne 

bus". Vienas žmogus gali labai daug ką. Mažas akmenukas bate, taip apkartina gyvenima, kad nei 

eiti, nei bėgti ir net sėdėti ramiai neįmanoma, kol jis ten. Dabar turime visi tapti tais akmenukais 

mūsų valdžiai. Kaip tai padaryti? Labai paprastai: 

 

#NEŠERKPARAZITU 

 

                      Aš kviečiu visus pradėti neterminuotą PILIETINIO NEPAKLUSNUMO AKCIJĄ "NEŠERK 

PARAZITŲ". Kadangi TARPTAUTINIAI BANDITAI, savo kuriamai nusikalstamai struktūrai Lietuvoje 

reikalauja papildomų 300 milijonų eurų, o juos gali paimti tik iš mūsų mokesčių.  Iki tol kol ne bus 

panaikinta šį nusikalstama struktūra, mes privalome sumažinti mokesčių mokėjimą. Kaip tai 

padaryti? Paprastai. 

                 1. Kas kartą eidamas į parduotuvę, pidamas degalus, mokėdamas už komunalinius tu 

sumoki apie 35-90 proc. mokesčių (kurie gali būti skirti apmokėti tavo vaikų atėmimui). 

Apribokime pirkimą. Pirkime Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, bet tik ne Lietuvoje. Negali važiuoti 

pats, tuomet pirk pas tuos kas atveža. Maistą stenkis pirkti turguje, pas ūkinikus tiesiogiai, pagaliau 

paskelbk sau ilgalaikį pasniką. Kuo mažiau degink elektros, pilk vandens ir naudok dujų (ten beveik 
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60 proc. mokesčiai). 

 

                   2. Kiek įmanoma apribok atsiskaitymus per bankus, reikalauk, kad tau ir mokėjimai iš 

išmokos būtų prieinami tik grynais pinigais. Turi pinigus banke, nusiimk visus. Jei neturi galimybės 

dirbti su grynais, pervesk savo sąskaitas į užsienio bankus. 

 

                   3. Turi verslą, laikinai sustabdyk jo veiklą arba pervesk jį į užsienį. 

 

                    4. Dirbi samdomą darbą, pasiimk ligonlapį, tempk iš sodros viską ką gali. 

 

                     5. Gyveni užsienyje, nebesiųsk pinigų į Lietuvą, geriau padėk savo giminėms ar draugams 

su šeimomis bent laikinai pabėgti ir tokiu būdu išgelbėti savo vaikus. 

 

                     6. Dirbi aptarnaudamas valdžios ponaičius ir ponaites? Pav. Kavinėje, restorane ar 

užeigoje dažnai matai šio įstatymo gynėjus arba bent jau tuos iš valdžios kurie nesipiktina šio 

kriminalinio verslo atėjimu. Tuomet atnešdamas tokiam lėkštė maisto nepamiršk į jį prieš tai giliai 

atsikrenkštęs nusispjauti. Tas žmogelis nuo tavo snarglių ne mirs, bet tu turėsi labai gerą jausmą. 

Rašau ir skatinu tai daryti atvirai, kad iki tol kol bus panaikinta ši nusikalstama struktūra, 

kiekvienas valdžios atstovas valgydamas savo brangų steiką, jaustų nemalonų pojūtį burnoje ir 

pilve, galvodamas, - o gal tikrai tie praščiokai vydo savo akciją? Tas pats juos aptarnaujant 

parduotuvėse, kirpyklose, servizuose arba spa salonuose. Remontuoji mašina tokiems, na tegu ji 

netoli nuvažiuoja. Tvarkaisi jų namuose ar kabinetuose, tuo pačiu skuduru išplauk ir klozetą ir jų 

indus. Na, bet kuriuo atveju kiekvienas turite savo fantaziją, svarbu, kad jie pastoviai jaustūsi 

nepatogiai. 

 

                      7. Ankščiau stengeisi su tokiais pasisveikinti pirmas, dabar praeik ir jų nepastėbėk, 

ignoruok. 

 

                      8. Bet kurio politiko, kuris bando gauti tavo balsą, nuo šiol visada klausk, ar jis pažada 

pridėti visas jėgas šios nusikalstamos struktūros sunaikinimui. Jei pradės ką nors nerišliai mekenti, 

nebalsuok už jį ir aiškiai jam apie tai pasakyk. 

 

  Kiekvienas gali tyliai arba garsiai prisidėti prie šios visuotinio nepaklusnumo akcijos. 

 

  #NESERKPARAZITU 

 

p.s. Pats aš asmeniškai pradedu savo mažą kovą nuo rytojaus. Vienintelio labai gailiuosi, kad aš ne 

dirbu kokioje nors Seimo ar socialinės apsaugos ministerijos kavinėje. Taip pat tikiu, kad atsiras 

pakankamai protingų žmonių, kurie sugalvos ką nors gudresnio, nei aš čia ekspromtu pasiūliau. 
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Sėkmės visiems ir primenu, kad viską turime grąžinti į priminę padėtį tuomet, kai valdžia panaikins 

nusikalstamą vaikų grobimo struktūrą ir teisinius pagrindus jos egzistavimui Lietuvoje. 

 

Toks Esavicius <esavicius.toks@gmail.com> 
 

 
 
 

                                                                       

. 

 Mano vyriausybė 

Naujienlaiškis 2018 m. gruodžio 6 d. 

 

Dalintis: 

 
 
     

Naujienlaiškis išsiųstas iš portalo „Mano vyriausybė“: 

socmin.lrv.lt 

 

VLK_Naujienos@vlk.lt 
 

16:15 (prieš 4 valandas)   
 skirta aš 

 
 

2018-12-12 Gyvybiškai svarbi žinia: kompensuos daugiau slaugos paslaugų namuose 

Įsigaliojus naujai tvarkai, nuo šiol daugiau slaugos paslaugų galės gauti namuose besigydantys sunkios būklės pacientai. Per metus šiems ligoniams namuose galės būti 
suteikta ne 24, kaip buvo iki šiol, o dvigubai daugiau – iš viso net iki 52 slaugos paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto.  Skaityti visą 
pranešimą 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ryšių su visuomene skyrius 

Atsisakyti naujienų 

 

AtsakytiPersiųsti 
 

  

 

                                                        

Energetikos ministerija 
 

12:48 (prieš 4 
valandas) 

  
 

http://socmin.lrv.lt/newsletters/click/url.2073308
http://socmin.lrv.lt/newsletters/click/url.2073315
http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Gyvybi%C5%A1kai-svarbi-%C5%BEinia-kompensuos-daugiau-slaugos-paslaug%C5%B3-namuose.aspx
http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Gyvybi%C5%A1kai-svarbi-%C5%BEinia-kompensuos-daugiau-slaugos-paslaug%C5%B3-namuose.aspx
http://www.vlk.lt/naujienos/naujienu-prenumerata/puslapiai/default.aspx?Unsubscribe=amgedv@gmail.com
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Laba diena, siunčiame pranešimą žiniasklaidai. 
  

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas: ilgalaikio SGD teikimo 
užtikrinimas iš esmės pakeis Lietuvos kaip SGD pirkėjos statusą 

Gruodžio 10-11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas lankėsi Hiustone (JAV). 
Ministras kartu su Lietuvos įmonių „Klaipėdos nafta“ ir „Lietuvos energijos tiekimas“ 
vadovais susitiko su JAV suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekėjais, kuriems pristatė šiuo 
metu Seime svarstomą SGD laivo-saugyklos įsigijimo klausimą bei aptarė SGD importo iš JAV 
trumpalaikes galimybes ir ilgalaikę strategiją. 

Pasak energetikos ministro, Lietuva siekia išnaudoti palankias aplinkybes, kurios atsiveria artėjant 
antrajai SGD eksporto iš JAV bangai, o SGD terminalo įsigijimas šias galimybes tik dar labiau 
išplėstų. 
  
„Mes aktyviai domimės galimybėmis importuoti SGD iš JAV tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje 
perspektyvoje. Šiuo metu Seime svarstomas sprendimas dėl ilgalaikio SGD teikimo užsitikrinimo iš 
esmės keičia Lietuvos kaip SGD pirkėjos statusą. Tai sukuria galimybes lankstumui tiek derantis dėl 
potencialių SGD pirkimo sutarčių, tiek tarpusavyje derinant įvairius trumpalaikių, vidutinės 
trukmės ar ilgalaikių tiekimo sutarčių variantus. JAV SGD rinka yra labai dinamiška, todėl turime 
išnaudoti visas galimybes ne tik nuolat akylai sekdami JAV SGD eksporto rinkos tendencijas, ne tik 
aiškindamiesi konkrečių kompanijų planus, bet ir ieškodami išmanių sprendimų, kurie užtikrintų 
maksimaliai konkurencingas dujų importo per SGD terminalą sąlygas“, – sako energetikos 
ministras. 
 Praėjusį mėnesį kaimyninės Lenkijos ir JAV kompanijų pasirašytas susitarimas dėl ilgalaikio SGD 
tiekimo tik patvirtino, kad abejose Atlanto pusėse yra interesas didinti SGD importą į šį regioną ir 
tikima, kad SGD iš JAV sugebės tiek trumpuoju laikotarpiu, tiek ilgalaikėje perspektyvoje sėkmingai 
konkuruoti su Europoje vis dar dominuojančiomis rusiškomis dujomis. 
  
JAV SGD rinka šiuo metu išgyvena pakilimo laikotarpį – planuojama, kad šių dujų eksportas iki 2021 
m. patrigubės ir daugiau nei pusė naujai atsirasiančių SGD eksporto pajėgumų 2023-2030 m. bus 
būtent iš JAV. 
  
  
El.p. spauda@enmin.lt 
Tel. (8 5) 203 4427 
Mob. tel. +370 671 97293 
  
 
                                                                   

  SVEIKATA naujienos 
                                                  VAŠKINĖ KANDIS 
      Vaškinė kandis minta bičių produktais, todėl spiritinis lervų antpilas naudojamas 
netradicinėje medicinoje, nes jame yra: 

 
1. 20 amino rūgsčių, o kai kurių iš jų organizmas pats negamina; 
2. fermentas ceraza ištirpdo tbc bakterijų apvalkalėlį ir jos žūsta; 
3. yra aktyvių medžiagų, kurios naikina virusus; 
4. mikroelementai stimuliuoja ląstelių augimą;                                                                              

Gydo: 
1. kvėpavimo takų susirgimus; 
2. stiprina imuninę sistemą; 
3. širdies – kraujagyslių susirgimus; 
4. nevaisingumą; 

mailto:spauda@enmin.lt
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5. stimuliuoja vyriškumą; 
6. tromboflebitams gydyti; 
7. nervų sistemos susirgimai; 
8. mažakraujystė,  kraujo ligos; 
9. gastritas, pankreatitas, žaizdos; 
10. pagreitina atsistatymą po operacijų. 

                                                                                            
                                                                   

 
GYVENIMO FILOSOFIJA 

                                 Paprastumas ir gerovė 
  

        Kiekvienas žmogus siekia kažko geresnio nei jis turi ir tai yra neišvengiama, tai yra užkoduota mūsų visų 

prigimtyje. Vienintelis Adomas neturėjo tos prigimties. Jis turėjo laisvą valią pasirinkti, ar paprastume gyventi su Dievu 

rojuje, ar siekti kažko kito t.y. „geresnio“. Adomas laisva valia nutarė, kad jam rojaus ir viešpatavimo visai kūrinijai 

nepakanka, todėl pasirinko tą, kažką kitą - „geresnį“. Jis pabandė tapti „didesniu“ ir „protingesniu“, lygiu Dievui, 

žinančiu kas yra gerą ir blogą. Bet, vietoj lygybės Dievui, jis prarado tai ką turėjo ir gavo tik rūpesčius ir mirtį. 

          Nuo to laiko visi jo palikuonys siekia tapti kažkuo geresniu, aukštesniu, įtakingesniu, garbingesniu, gražesniu, 

stipresniu ir t.t. bet vietoj to gauna vien tik rūpesčius ir neišvengiamą mirtį. 

          Dėl garbės Kainas užmušė savo brolį Abelį, pavydėdamas jam to, kad Dievas priėmė Abelio auką, o jo nepriėmė. 

Pašalinęs „konkurentą“, Kainas vietoj garbės būti vieninteliu aukojančiu Dievui, užsidirbo sau klajūno pro                                           

Dėl garbės Jokūbas, įkalbėtas savo mamos Rebėkos, apgavo savo tėvą Izaoką. Ir už tai, iki pasaulio pabaigos, gavo 

rūpesčius sau ir visiems savo palikuonims. Jokūbo palikuonys Izraelitai, iki šiol privalo nešti tarnystės kitoms tautoms 

naštą. Jie yra įsprausti į geležinius įstatymo rėmus, todėl nieko patys iš savęs nebegali daryti. Per kančias, nenorom, 

priešinantis ir verkiant, bet jie privalo perduoti tai ką yra numatęs Dievas (tai geriausiai iliustruoja pranašo Jonos 

pavyzdys).                                                                                                                                                                                                                            

Tik saugant savo valdžią ir įtaką, Izraelio sinodas priėmė sprendimą nužudyti Dievo siųstą Sūnų. Savo garbėtrošką jie 

teisino tuo, kad tai daroma tautos gerovės vardan. Neva tam, kad neateitų Romėnai ir neužimtų Jeruzalės Šventyklos. 

Bet vietoj to, po septyniasdešimties metų, Jeruzalės tarnystė Šventykloje ir pati Šventykla (o tuo pačiu ir jų įtaka bei 

valdžia) buvo visiškai sunaikinti ir iki šiol neatstatyti. 

                     Dėl tos pačios Adomo prigimties, netgi Jėzaus Kristaus mokiniai, nors ir matė akivaizdžiai savo Mokytojo 

kelią ir darbus, patys ginčijosi dėl to, kas iš jų yra didžiausias. Keli iš jų netgi prašė Kristaus pasodinti juos savo kairėje 

ir dešinėje. Bet Kristus nutraukė tuos ginčus ir dar daugiau, Jis pats būdamas Dievas, nuplovė savo mokiniams kojas, tuo 

parodydamas garbėtroškos bevertiškumą Dievo akyse. 

                         Mes visada siekiame kažko geresnio nesuvokdami, kad pasiekę vieną pagerinimą, mes pamatome, kad tai 

ko siekėme neturi jokios naudos, todėl nedelsiant imame siekti kito „geresnio“. Ir taip be galo ir be krašto. Tiems savo 

siekiams įgyvendinti, mes aukojame šeimas, artimus žmones, sveikatą ir viską ką turime geriausio, o ką gauname? Eilinį 

niekalą. Patikėkite manimi, jei žmonės, kurie visuomenės akyse atrodo daug pasiekę, pradėtų nuoširdžiai pasakoti savo 

jausmus, nustebtumėte sužinoję kokias problemas ir rūpesčius jie sau užsidirbo. 

                            Kristus yra paskutinysis Adomas, kuris irgi turėjo galimybę pasirinkti. Bet Jis skirtingai nei pirmasis 

Adomas, žengė Dievo nustatytu paprastumo keliu ir nugalėjo mirtį. Kaip per vieno žmogaus Adomo garbėtrošką į 

pasaulį atėjo mirtis ir visus pavergė, taip per vieno Žmogaus Jėzaus Kristaus paprastumą į pasaulį atėjo gyvenimas, 

kuris nugalėjo mirtį. Kaip Adomo mirties prakeikimas yra gaunamas žmogui gimstant, jam dar nespėjus padaryti nieko 
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nei gera nei blogą, taip ir Kristaus teisumas ir gyvenimas yra gaunamas gimus naujai, Kristaus gimimu. Nėra tokio 

žmogaus (kokia baisi jo nuodėmė ne būtų), kuris negalėtų gauti Dievo malonės. Juk Kristus atėjo pas nusidėjėlius, o ne 

pas teisiuosius. Tereikia priimti aiškų sprendimą savo gyvenime ir sekti Kristumi. Kiekvienas pasirinkęs kelią Kristuje, 

gauna dovanai naują gyvenimą ir tai ne už nuopelnus ar pastangas, kad niekas nesigirtų. Priimti sprendimą gyventi 

Kristuje tai ir yra gimimas iš naujo. Tas gimimas būna ne iš kūno ir kraujo, bet iš Šv. Dvasios. Kiekvienas iš mūsų yra 

unikalus ir vienodai svarbus Dievui. Kiekvieną iš mūsų, Jis myli taip lyg jis būtų vienintelis pasaulyje. Todėl tik tuomet, 

kai žmogus pasirenka gyventi garbėtroškoje, jo gyvenime nebelieka vietos Dievo malonei ir Rojui. 

                 Kristus laukia būtent tavęs, nes Dievas atėjo į šį žūvantį pasaulį ne dėl minios, o dėl kiekvieno iš mūsų 

asmeniškai tam, kad išgelbėti tave iš tuštybės ir pražūties. 

                 Šaukiu šiandien liudytojais dangų ir žemę, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar 

prakeikimą. (Įst. 30,19). Tavo sprendimas turi būti laisvas ir tikras. 

                  Kristus stovi prie tavo širdies durų ir beldžia tam, kad tu nusigręžęs nuo garbėtroškos pasirinktum 

paprastumą ir atsivėręs Jam, gautum tai kas yra tikra vertybė t.y. amžinas gyvenimas, rojus ir Viešpatavimas kartu su 

Juo, esant Visagalio Dievo šeimoje. 

 

Su broliška meile Vladimiras Troščenka 

                                                                   

 
                                    
                                      SVEIKINIMAI GRUODŽIO MĖN. GIMUSIEMS 
                                                                  

                       Virginijus Partaukas              

                      Liucija Gerčienė             

                      Violeta Gurskienė  

                      Valerija Zamiatina           

                      Elena Trubliniemė         

                      Romanas Virkutis         

Brangūs mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimo nariai, tegu 
Žemė Lietuvos Jums visada pavasariu žalios, tegu Meilė visados 
sujungs visus! 

                                                             
 
                                                      REDAKTORĖS ŽODIS 

Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja 
A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis 
redaktorius! Gal atsilieptų galintys padėti? Pinigų neturime! 
Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame 
korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie 
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senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs. Tai turi būti tokia medžiaga, 
kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį (Lietuvos pensininkų 
susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir 
vienybė), kaip sugrąžinti išvykusius ir pn. Labai dėkoju už atsiųstą informaciją, tik 
prašau, neviršyti limito – 2 puslapiai  ne daugiau.                                                                                            
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone. 
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją, nurodant šaltinį.                        
Laukiame pagalbininkų!!! 

                             
                               MŪSŲ DRAUGAI 

                    
Bernardinai.lt 
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