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                                     Nr. 1 (134)                                                                     
Klaipėda 2018-12-14 

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  IŠGIRS? (red.)  LINAS 

LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                                                   

Kai Kūčių vakaras ateis toks dieviškai ramus, Baltieji angelai lankys visus visus namus. 

Susėsime prie stalo, apţvelgsim artimuosius, Jiems šypsenas ir meilę, jaukumą dovanosim. 

Išėjusiems anapus ant stalo dėsim lėkštę, Kad mūsų meilios mintys juos ir tenai paliestų. 

Ţvakelės tyliai ragins ţibėti ugnį šventą, Kad meilė — mūsų meilė — visus metus gyventų! 

Olegas Vasilevskis 

 „Iš pradžių atsisakykite ginklų, tuomet maisto. Bet niekuomet 

nesiliaukite pasitikėję vieni kitais. Be pasitikėjimo žmonija išnyks. 

Pasitikėjimas svarbesnis už gyvenimą.“                                                                                                  

Konfucijus savo mokiniui Tzu Kung. 

 

                  SVEIKINAME  SU  NAUJAIS  2019  METAIS! 

 

  

ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS 
PRADEDA 
2018/2019 
MOKSLO 
METUS 
SAUSIO 8 d.. 
16 val. 
Bendruome
nės 
namuose.  

Pirmus 
mokslo 
metus 
pradeda 
SVEIKATINI
MO 
MOKYKLA, 
SEKANTI 
paskaita 
sausio 10 
16val. 
Bendruomen
ės namuose 
16 val. 

 

INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-         
Aldona 
Marija 
Gedvilienė  
tel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

 Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos 

lietps.eu 

www.lietps.
eu 

mailto:amgedv@gmail.com
http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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                 Priekyje bėgiai dar statomi... Autorius ANTANAS STUGYS 

                                                        

Sveikinimai su artėjančiais Naujaisiais Metais! 
Sveiki kolegos, 
 

 
Sveikinu visus dar sykį su artėjančiais Naujaisiais Metais! Būkite sveiki ir laimingi! 
 
Gauname sveikinimus bei uţpildytus prašymus-anketas įstoti į Lietuvos Visuomenės Tarybą iš Akmenės, 
Birţų, Širvintų, Radviliškio ir neabejotinai iš Vilniaus. Taip pat iš JAV bei Jungtinės Karalystės.  
 
Atnešti uţpildytas bei vietoje pasirašyti prašymus-anketas galima bus Vilniuje, 2019 m.! sausio 2 d. 10:00-
12:00 val. M. Maţvydo bibliotekoje kambaryje Nr. 234. Planuojama, kad tai vyks kiekvieną trečiadienį. Apie 
laiką informuosime vėliau. 
 
Persiunčiu mūsų veiklai pritariančiųjų rekomendacijas kitiems bei palinkėjimus mums. Tai nuteikia ir įkvepia 
Dideliam Darbui! 
 
 
"Zmones tai vieninteke išeitis Lietuva pakelti ant koju" 
 
"Na štai, gal pagaliau pajudės ledai iš vietos. Reikia didinti Lietuvso ţmonių įtaką valdymo sektoriuje, nes dabar 

neaišku iš vis iš kur tie įstatymai nuleidţiami ir kas juos sugalvoja, o seimas priiminėja net neskaitę." 

 

"Šiuo metu LVT reikalinga kaip oras. Tiems kam jis dar reikalingas." 

 

"Lietuva okupuota antra karta,visi net viesai mato diskriminacija. palaikau Lietuvos visuomenes taryba,ir kvieciu 

jungtis i nauja sajudi,Sekmes visiems" 
 
 

"Taip tai tautos gelbėjimo ratas . Tai svarbu mūsų tautos išlikimui" 
 

"Šiuo metu LVT reikalinga kaip oras. Tiems kam jis dar reikalingas." 

"Pagarba uţ tiesa ir ţmogiškumą! Ačiu uţ tai ka darote. sekmes jums ir mano palaikymas!" 

 
 

https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
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"Pagaliau kaţkoks šviesulys tunelio gale. O tuos "šviesuolius", kurie įsivaizduoja save valstybe, laikas nuleisti ant 

ţemės ir priminti duotą priesaiką, kurios visiškai nesilaiko" 
 

"Visus kam rūpi Lietuva ir Jos ateitis, kviečiame prisijungti į Lietuvos Visuomenės Tarybą. Būkime kartu, nes tik visi 

kartu, galėsime atstatyti Lietuvą, teisinę, teisingą ir ergonomišką. Atsisakykime, grybolandsberginės diktatūros 

"paslaugų" ir nesileiskime vedami į visišką susinaikinimą, vadinamą "naujoji pasaulio tvarka" 

 

"Gera zinoti, kad zmones myli Lietuva <3 
 

"Pirmas man ţinomas atvejis Lietuvoje, kai į ţmones apeliuojama šaltu, racionaliu protu. Labai sveikintina ir būtina!" 

 

"Siulau paziuret spaudos konferenciju video ir susipazinti su tarybos veiklos principals,gairemis,tikslais....atejo 

laikas,brangieji,ilgiau tyleti nebegalima ir nebeiseina....." 

 

"taip,kadangi per skaudziai esame baudziami us neveikluma" 

 
 

"Iš praeities Tavo sūnūs 

Te stiprybę semia." 

 

"Gerbiamo signataro Zigmanto Vaišvilos vaizdo konferencijas jau senai nuolat stebiu ir pritariu jo mintims. Tai pirmas 

asmuo, kuris mane galutinai įtikino, jog atėjo laikas vienytis vardan savo valstybės. Esu visiškai nepriklausomas 

ţmogus, gyvenime nepriklausęs jokiai politinei partijai, atstovaujantis tik save ir savo šeimą, tačiau susipaţinęs su Jūsų 

organizacijos idėja, tikslu, Jūs mane kaip jauną ţmogų įtikinot, palaikau Jūsų organizaciją." 

 

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

Brangieji, 

 

Advento ir šv. Kalėdų laike, Naujų 2019 Metų laukime, dţiaugsmu 

ir meile uţpildę savo širdis , 

Kantrybę ir tikėjimą laikydami savo delnuose, Iš vilties ir gerų ţodţių 

iškepėme didelį Kalėdinį pyragą.  

Jį atnešame į kiekvienus namus, kad šie kvepėtų laime.  

Kiekvienas paragavęs pyrago riekelę, 

tegul pasijaučia mylimas ir svarbus šioje ţemėje.  

Linkime, kad  nuoširdumo akimirkų brangakmeniai sugultų į atminties 

skrynias,  o tyrąjį Kalėdų stebuklą pajaustume, apkabinę ar geru ţodţiu 

prisiminę artimuosius, kaimynus, bičiulius, kolegas.  

Mes siunčiame po šviesų ţodį kiekvienam.  

 

Klaipėdos miesto socialinės paramos 

centro bendruomenės vardu 

Direktorė Diana Stankaitienė 

     

P.S. labai daug sveikinimų, atsiprašau visų neįmanoma sutalpinti... 

 

https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
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https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
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https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
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https://www.facebook.com/kestutis.prascienius.77?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDWPlz3KynfhYjQ7fjsf7VHFEWfU1RpAeUJpww_6VasSVrWzWQ3pPHiirbuJ8dx1jEutK9NomOOxmjV
https://www.facebook.com/esuRuoks?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAMakDdQ-0-DCInVZNAOvke2zD3MG86LaOnliyq1wPD4Gi5iv3RAN3jvbEuMzBY2Clt3dnx_MZUAGTt
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Šiame laikraštėlyšje skaitykite                                                                                                                                            

1.  Seimo nariai Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijai.                                                                     

2.   Z.VAIŠVILOS IR A.ANDRULENO SPAUDOS KONFERENCIJA SEIME. Dėl JTO Visuotinių susitarimų 

kreipiamasi į teismą“                                                                                                                                                                

3.    Pranešimas spaudai dėl LVT įteisinimo.                                                                                                                  

4. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo 

Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ramūnai Karbauski, ko Lietuvai reikia labiau – bibliotekos 

Naisiuose ar valstybinės reikšmės bibliotekų?“                                                                                                                              

5.  MMK KVIETIMAS  VISIEMS                                                                                                                                                                              

6.  Ar galime pasitikėti mūsų valdžia, kai ji nepastebi Lietuvos gyventojų?                                                                   

7.  Energetikos taryboje aptarta atsinaujinančių energijos išteklių svarba mažinant klimato kaitą.                                                                                                                                                                                

8.   R.Šalaševičiutė   Atsakymas dėl biudžeto projekto - senatvės pensijos.                                                                                                      

9.  SADM informacija.                                                                                                                                                     

10.  Pensijų kaupimas...                                                                                                                                                       

11.  LRCADM Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai apie pensijų kaupimą, mokesčių 

sujungimą ir išmokas.                                                                                                                        12.   LPS 

narių Gimtadieniai.                                                                                                                 

13.SVEIKATA, reikia pagalbos!                                                                                                                    

14. Gyvenimo filosofija. Jonas Maţintas Dangaus pasaka...                                                                               

15. Redaktorės ţodis...                                                                                                                                

16.Mūsų draugai 

                                                        

   
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI 

 

Gedimino pr. 53,  01109 Vilnius    

Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijai 

Originalas siunčiamas nebus 

                                                                                 2018 m. gruodţio 7 d. Nr. SN-S-1207/2018r 

  

DĖL 2018-12-04 POSĖDYJE PRIIMTOS SEIMO REZOLIUCIJOS „DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ 

VISUOTINIO SUSITARIMO DĖL SAUGIOS, TVARKINGOS IR REGULIARIOS 

MIGRACIJOS“ Nr. XIII-1695 

 

2018 m. gruodţio 4. d. posėdyje Seimas balsavo dėl Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų 

Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ projekto Nr. XIIIP-2979(2) 

priėmimo be pataisų ir jį priėmė (priimtos rezoliucijos numeris Nr. XIII-1695; toliau – ir Rezoliucija). 

Jungtinių Tautų Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos (toliau – ir 

Susitarimas), dėl kurio Seimas pasisakė šia rezoliucija, yra neatskiriama, integrali Rezoliucijos dalis, 

todėl Rezoliucijos projektas negalėjo būti pateiktas be Susitarimo teksto valstybine kalba. Tačiau 

Susitarimas nėra išverstas į valstybinę kalbą ir jo tekstas nebuvo pristatytas kartu su rezoliucijos 

projektu. Todėl ir Seimo nariai, ir kiti Lietuvos piliečiai neturėjo galimybės valstybine kalba susipaţinti 
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su šiuo dokumentu ir jį tinkamai įvertinti. Neatmestume ir galimybės, kad daug Seimo narių balsavo dėl 

Rezoliucijos ne tik valstybine, bet ir jokia kita kalba neskaitę Susitarimo, dėl kurio joje pasisakyta.  

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnis nustato,kad  visos Lietuvos 

Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, 

atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba. 

Be to, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 3 straipsnis nustato, kad Lietuvos 

Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai priimami ir skelbiami valstybine kalba. 

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad 

vienas iš principų, kurie išreiškia teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams keliamus imperatyvius  

reikalavimus ir kuriais turi būti vadovaujamasi teisėkūroje, yra atvirumo ir skaidrumo principas, 

reiškiantis, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali 

būti priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, valstybės politikos tikslai, teisinio  

reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi, visuomenei ir 

interesų grupėms sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose teisėkūros 

stadijose, taip pat turi būti žinomi teisės aktų projektų rengimą inicijavę, teisės aktų projektus parengę, 

numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą atlikę subjektai ir teisinio reguliavimo stebėseną 

atliekantys subjektai. 

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, prašome pripaţinti Rezoliucijos priėmimą neteisėtu.  

 

Seimo nariai                                                                                                                                                         

                                                            

 

                  LVT INFORMACIJA 

                     SPAUDOS KONFERENCIJA 

2018 m. gruodžio 19 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų 

Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos 

konferencija Seime „Ramūnai Karbauski, ko Lietuvai reikia labiau – bibliotekos Naisiuose 

ar valstybinės reikšmės bibliotekų?“  

Dalyvauja: Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos prezidentė Emilija Banionytė, Lietuvos 

medicinos bibliotekos atstovė, gydytoja doktorantė Eglė Sakalauskaitė – Juodeikienė, V. Kudirkos 

medikų literatų draugijos pirmininkas Algimantas Jasulaitis. 

2018 m. birželio 1 d. Naisiuose atidaryta nauja biblioteka – Šiaulių rajono viešosios bibliotekos 

filialas. Sveikintinas įvykis. Tačiau, kodėl tuo pat metu Lietuvoje naikinamos valstybinės reikšmės 

bibliotekos? 

2017 m. spalyje Seimo kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio vienasmeniniu siūlymu 

Seimas pakeitė Bibliotekų įstatymą – iš penkių valstybinės reikšmės bibliotekų sąrašo išbraukė 

Lietuvos technikos biblioteką. Bibliotekos patalpas Vilniaus senamiestyje perėmė Krašto apsaugos 

ministerija, knygas nurašinėja generolai, naikinimui knygos vežamos į Grigiškes. Neleista net 

išdalinti skaitytojams, kurie norėjo pasiimti į namus ar darbovietę. Nauja Vyriausybė pamiršo 

buvusio krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir Lietuvos technikos bibliotekos susitarimą dėl 

šios bibliotekos patalpų perėmimo tik po to, kai šiai bibliotekai krašto apsaugos ministerijos 

lėšomis bus pastatytas naujas pastatas. 

2018 m. gruodyje Seimo kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis drauge su Seimo 

nariais Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga, Agne Širinskiene, Asta Kubiliene ir 

Zenonu Streikumi jau iš sumažėjusio keturių valstybinės reikšmės bibliotekų sąrašo pasiūlė 

išbraukti Lietuvos medicinos biblioteką. Šios bibliotekos pastatas – Vilniaus centre Kaštonų 

gatvėje, bibliotekos moderniam centrui statyti Santariškių medicinos miestelyje dar 2004 m. 
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skirtas, o 2006 m. teisiškai įregistruotas  5000 kv.m žemės sklypas. Dėl nepaaiškintų priežasčių ši 

statyba vis nepradedama. 

2018 m. lapkričio 7 d. Vyriausybės pasitarimo protokoliniu nutarimu pritarta Sveikatos apsaugos 

ministerijos siūlymui likviduoti Lietuvos medicinos biblioteką. Nei su medikais, nei su 

bibliotekininkais nesitarta, nediskutuota. Naujas kultūros, mokslo, švietimo, medicinos ir 

informacijos teikimo naikinimo projektas stumiamas paskubomis ir pažeidžiant Bibliotekų 

įstatymą, be privalomo Lietuvos Bibliotekų Tarybos sprendimo ir nežiūrint į tai, kad šios 

bibliotekos valstybinės reikšmės statusas neleidžia ne tik likviduoti, bet ir keisti jos funkcijas.  

Lietuvos medicinos bibliotekos likvidavimą siekiama pradėti nuo 2019 m. sausio 1 d. Šis 

siurprizinis sprendimas priimtas, nors Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu š.m. rugsėjo 

mėnesį atlikto neplaninio audito išvadose ne tik palankiai įvertinta Lietuvos medicinos 

bibliotekos veikla, bet ir nurodytas jos išskirtinumas bei plėtros būtinybė. Pranešėjų nuomone, šis 

sprendimas yra skubotas ir nepasvertas. Argumentas dėl vienos įstaigos sumažinimo ir lėšų 

sutaupymo vargu ar pagrįstas, nes metinis LMB biudžetas tėra 0,54 mln. Eur, o medikų viešai 

kritikuojamam projektui „Korupcijos prevencija sveikatos apsaugos sektoriuje“ Sveikatos 

apsaugos ministerija skyrė 1,74 mln. Eur.  

Spaudos konferencijos pranešėjai Seimo nariams ir visuomenei paaiškins, kas yra valstybinės 

reikšmės biblioteka, kokia jos veikla ir funkcijos. Bus paaiškinta ir tai, kad valstybinės reikšmės 

mokslinė biblioteka tai nėra darbas tik su fondais ir informacijos paieška su Google, kad Lietuvos 

medicinos biblioteka dirba ir pagal sutartį su JAV Nacionaline medicinos biblioteka. Iki šiol naujas 

Seimas ir nauja Vyriausybė tuo nesidomėjo.  

Po spaudos konferencijos trys Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai drauge su kitais 

pranešėjais aplankys šios kadencijos Seime specialiai sukurto Seimo kultūros komiteto 

pirmininką Ramūną Karbauskį, kad sužinotų, kokie yra tikrieji Lietuvos technikos bibliotekos ir 

Lietuvos medicinos bibliotekos sunaikinimo tikslai. Taip pat bus aiškinamasi, ar pakaks šio Seimo 

kadencijos, kad likviduoti dar tris valstybinės reikmės bibliotekas - Lietuvos aklųjų biblioteką, 

Lietuvos mokslų akademijos (Vrublevskių) biblioteką ir Vilniaus universiteto biblioteką. 

Seimo kultūros komiteto pirmininkui Ramūnui Karbauskiui bus priminti ir Heinricho Heinės 

(Heinrich Heine) 1820 m. žodžiai: „Ten, kur deginamos knygos, vėliau bus deginami žmonės.“  

                                                            

                     Pranešimas spaudai  

                      Š.m. gruodžio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruota 
Lietuvos visuomenės taryba, įregistruoti ir nestandartiniai jos įstatai, 
prasideda organizacijos plėtra. Kviečiami telktis visi norintys veikti drauge. 
Prašome kreiptis į interneto svetainę www.lietuvosvisuomenestaryba.lt. 

Lietuvos visuomenės taryba įsteigta Lietuvos žmonių telkimuisi, pasisako prieš visuomenės 
skaldymą ir supriešinimą, kviečiant visus vadovautis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Steigiamojo suvažiavimo Geros valios pareiškimu, kuriuo mes telkėmės, kad siekti taikos ten, kur 
rasime nesantaiką, tiesos ten, kur rasime klaidinimą, darnos ten, kur rasime netvarką, šviesos ten, 
kur rasime tamsą. 

Tačiau Lietuvos valdžia ignoruoja Lietuvos Respublikos piliečius ir praktiškai su jais nebendrauja 
visais svarbiausiais mūsų gyvenimo klausimais. Lietuvos visuomenės taryba tęsia konkretų darbą 

http://www.lietuvosvisuomenestaryba.lt/
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– teikia skundą teismui prieš Lietuvos Respubliką dėl vieno skaudžiausių Lietuvos piliečiams 
klausimų – Jungtinių Tautų Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių.  

Lietuvos valdžia galimai pritarė šiems dviems JTO Visuotiniams susitarimams, neturėdami šių 
susitarimų oficialių vertimų į lietuvių kalbą ir galimai dėl to viršijo savo konstitucinius įgaliojimus. 
Todėl Pareiškėjas kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl to, kad Atsakovai (ar 
vienas jų pagal kompetenciją – LR Prezidentė, Seimas ar Vyriausybė) privalėjo oficialiai išversti  

šiuos du visuotinius susitarimus į lietuvių kalbą ir juos paskelbti. Nepadarius to buvo pažeisti 
nurodyti LR Konstitucijos reikalavimai dėl šių tarptautinių dokumentų priėmimo turėti oficialius 
šių susitarimų vertimus į lietuvių kalbą. Dėl šios priežasties, t.y. neturint oficilaių vertimų į 
lietuvių kalbą, nėra teisinio pagrindo spręsti, ar šie Atsakovai (formaliai – jų kanceliarijos) pažeidė 
ir Konstitucijos 9 str. reikalavimą, kad svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai 
sprendžiami referendumu. Be oficialių šių susitarimų vertimų į valstybinę lietuvių kalbą ir jų 
paskelbimo Pareiškėjas (Lietuvos visuomenės taryba) ir Lietuvos piliečiai negali spręsti, kieno 
konstitucinė kompetencija yra pritarti ar nepritarti šiems susitarimams Lietuvos Respublikos 
vardu. 

Skundo reikalavimams užtikrinti Pareiškėjas teismo prašo taikyti reikalavimų užtikrinimo 
priemones  – sustabdyti bet kokius atsakovų veiksmus, įgyvendinant šiuos du JTO Visuotinius 
susitarimus, nes jų nepritaikius Atsakovai gali vykdyti šiuos susitarimus, ir kaip viešai skelbiama 
šių susitarimų tekstuose anglų kalba, 2019 m. Lietuvos Respublikos vardu sudaryti 
įsipareigojančius susitarimus su Globaliu Pabėgėliu Forumu ir/ar kitomis virš vyriausybinėmis 
institucijomis. 

Lietuvos visuomenės tarybos įregistruoti įstatai šiai organizcijai suteikia teisę teisėtais teisiniais 
veiksmais (taip pat ir kreipimusi į teismą) ginti Pareiškėjo ir jo steigėjų bei kitų LR piliečių teises 
ir teisėtus interesus – šiuo atveju dėl jų galimai privalomo dalyvavimo privalomame referendume 
dėl pritarimo ar nepritarimo šiems dviems tarptautiniams susitarimams.  

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 2 ir 3 d. valdžios galias riboja Konstitucija ir 
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o pagal LR Konstitucijos 29 str. 1 d. Įstatymui, teismui ir 
kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.  

Linkime visiems ramių ir gražių Švenčių! 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                

DIRBAME, KVIEČIAME, SUSITELKIME DĖL LIETUVOS ATEITIES! 
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                 ATVIRAS LAIŠKAS  VISIEMS  LIETUVOS  ŽMONĖMS                                                  

ir  adresatams: 

                                   Lietuvos respublikos Prezidentei , 

                           Lietuvos  Kultūros Komiteto pirmininkui 

                                           Ramūnui Karbauskiui, 

                                     Lietuvos spaudai ir televizijai   

                     Lietuvos prezidentė kasdieną kalba : ”knyga – didžiausia vertybė”,  o tyli, 

kai naikinamos Lietuvos bibliotekos.                                                                                                       

Ar yra kas nors, kuo Lietuvoje būtų galima pasitikėti?                                                                                                                                                                                           

Visi matome, kad Lietuvoje daugelyje sričių vyksta destrukcija ir sumaištis, bet kad 

būtų naikinamos bibliotekos – to dar nebuvo niekada. Prisiminkime, kiek kartų 

Lietuva  BUVO OKUPUOTA, tačiau nei vienas okupantas bibliotekų nenaikino. 

Naikino kai kurius autorius, kai kurias knygas, bet ne bibliotekas.  

                      Kultūra Lietuvoje dar niekada nebuvo tokio žemo lygio. „Valstiečiai“ 

susirinko jaunimą į visus svarbiausius postus ir štai - matome rezultatą: ar gali 

žmogus be gyvenimo patirties, be tam tikrų žinių vadovauti visos Lietuvos kultūrai 

(jauna ministrė), švietimui (neturėjo supratimo, kas yra švietimas), sveikatos 

apsaugai (paklauskite mūsų, kas darosi? nors ministrui buvo pasakyta iš pirmų lūpų 

apie ypatingus darbo trūkumus kai kur, bet liko be dėmesio, svarbiausia jam tik 

išlikti savo poste, o kas darosi jam nesvarbu) ir daugelio kitų sričių...Kai turėtų būti 

pats darbymetis - ministrai metami lauk! Kiek įvyko nesusipratimų visoje šalyje, ar 

dar ilgai Lietuvos žmonės tylės?                                                                                                                                                      

Jeigu Kubiliaus valdžia (su V.Landsbergiu priekyje) išparceliavo visą Lietuvos ūkį, 

Butkevičiaus valdžia gelbėjo Lietuvą apiplėšinėdamas pensininkus (nepamišdamas 

sau ir prokurorams didinti atlyginimus), o dabar ar kitaip? Maisto produktai 

brangsta ne dienomis, o valandomis, tai BŪTINA indeksuoti pensijas pagal kainų 

kilimą?  Niekaip nesugeba pasirūpinti per 30 m. vienišais ir vienišais neįgaliais 

Lietuvos gyventojais.  Naujoji valdžia, kurią su įkvėpimu rinkome visai baigia 

Lietuvą sunaikinti. Visos Lietuvos valdžios varo Lietuvos gyventojus  iš Tėvynės, 

baigia sunaikinti švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą, gamtos apsaugą ir t.t. tai 

tylėdami ko mes sulauksime – visiško Lietuvos sunaikinimo ar apgyvendinimo 

emigrantais. Ar ne dėl to pasirašoma, slepiant nuo Lietuvos žmonių JTO susitarimai? 

O kur dar A.Spineli manifestas, kurį taip pat slepia nuo Lietuvos gyventojų, o  

Briuselis pritaria ir slapta nuo žmonių – įgyvendina.  

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

ŠTAI - A.SPINELI  MANIFESTO  PAGRINDINĖS  TEZĖS: 
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„1. Svarbiausias uždavinys, kurio neišsprendus, bet kokia pažanga bus tik iliuzija 

– galutinis likvidavimas sienų, dalijančių Europą į suverenias valstybes. 

  

 2. Privati nuosavybė, priklausomai nuo aplinkybių, turi būti panaiknta, apribota, 

pakoreguota arba išplėsta, nekreipiant dėmesio į jokias dogmatiškas taisykles. 

 

  3. Reikia galutinai likviduoti ekonominį valstybių savarankiškumą, kuris yra 

totalitarinių režimų stuburas. 

 

  4. Partija, kuri vykdys šiuos uždavinius, turi jungti tik tuos, kurių pagrindinis 

gyvenimo tikslas – revoliucija Europoje. 

 

  5. Europos revoliucija atitiks visuomenės poreikius, jeigu ji bus socialistinė. 

 

  6. Nauja valstybė atsiras dėka revoliucinės partijos diktatūros vardan naujos, 

tikros demokratijos. 

 

  7. Kalbame apie federacinės valstybės sukūrimą, kuri disponuos Europos 

kariuomene ir turės pakankamai galių priversti atskiras federacinės valstybės dalis 

laikytis bendros tvarkos.“ 

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

               VISŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ VARDU                                                        

(atstovauju dvi organizacijas AMG)                                                                                                              

REIKALAUJAME – NUSTOKITE  NAIKINTI  LIETUVĄ!                                                                    

GRĄŽINKITE  VISAS BIBLIOTEKAS  LIETUVOS  ŽMONĖMS!  VISAS! Nedrįskite nei 

vienos panaikinti, nes taip bus sunaikinta Lietuvos istorija, protas ir išmintis!                                                         

Atsibuskite, mūsų išrinkti valdžios  žmonės, kas Lietuvoje vyksta, kodėl nieko 

negirdite ir nematote, kad lietuviai naikina Lietuvą?                                                                                  

Ar tokia valdžia mums reikalinga? Tegu atsistatydina visi Lietuvos naikintojai, ar su 

šakėmis reikės ateiti, kad atstatyti, nors elementariausią teisingumą ir 

padorumą!                                                                                                                                             

Dabar suprantu, kodėl R.Karbauskis neatsakė į mano kreipimąsi, kad Lietuvoje 

reikia įkurti Etikos Universitetą. Apie kokią ETIKĄ galima kalbėti, kai jis 

auksčiausioje valdžioje įkūrė savo asmeninių reikalų sprendimo punktą, kaip 

daugelis kitų. Tai ar galime stebėtis, kad mūsų išrinktoji valdžia susirinko spręsti 

savo asmeninius reikalus, o Lietuvos gyventojai pamiršti.  Jūs pamirštate, kad 

atlyginimus Jums mokame mes, Lietuvos žmonės, o už ką, leiskite paklausti, ar už 

bibliotekų naikinimą, ar už Lietuvos naikinimą? Štai kodėl reikia Etikos 

Universiteto, kad priverstų susimąstyti!                                                                                        

Štai, KOKIOS  MINTYS  DIDŽIŲJŲ  ŠVENČIŲ  IŠVAKAĖSE,  Lietuvo gyventojams 

neduoda ramybės! 
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                                  Būkime vieningi kaip Baltijos kelyje! 
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PRANEŠIMAI SPAUDAI 

PRANEŠIMAS ŢINIASKLAIDAI 

 

Seimas pritarė SGD laivo-saugyklos įsigijimui 

 

Gruodţio 18 d. Seimas pritarė Energetikos ministerijos inicijuotiems įstatymų pakeitimams, kurie 

jau kitais metais leis sumaţinti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo sąnaudas.Šiandien 

Seimas pritarė siūlymui dėl ilgalaikio SGD importo uţsitikrinimo, įsigyjant SGD laivą-saugyklą 

po 2024 m. Šis apsisprendimas dėl SGD tiekimo tęstinumo uţtikrinimo leidţia optimizuoti ir 

maţinti SGD terminalo išlaikymo sąnaudas jau trumpuoju laikotarpiu – po 23-25 mln. eurų 

kasmet. Šis maţinimas galėtų būti įgyvendinamas nuo 2019 m. vidurio.                                                                                                                                                              

„Tai gera ir ilgai laukta ţinia dabartiniams gamtinių dujų naudotojams. Tiek verslas, tiek 

gyventojai pajus šio sprendimo ekonominę naudą mokėdami maţiau. Taip pat                                                                                              

tai strategiškai svarbus sprendimas valstybei, kuri savo rankose ir po 2024 m. išlaikys 

instrumentą, stiprinantį mūsų energetinį saugumą ir uţtikrinantį kainų spaudimą rusiškoms 

dujoms“, – sako energetikos ministras Ţygimantas Vaičiūnas. 

Pagal įstatymą SGD terminalo operatorė „Klaipėdos nafta“ iki 2024 m. gruodţio 31 d.nuosavybės 

teise įsigys plaukiojančiąją SGD saugyklą, pasirinkdama rinkoje esantį ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą. Tai leis Klaipėdos SGD terminalo veiklos sąnaudas išdėstyti ne per 10  

metų SGD laivo-saugyklos nuomos laikotarpį kaip yra dabar, bet per visą numatomą SGD 

terminalo veiklos laikotarpį. Tai subalansuotas ir teisingas sprendimas tiek dabarties, tiek ateities 

gamtinių dujų vartotojų atţvilgiu. 

Šiam strategiškai svarbiam sprendimui pradėta nuosekliai ruoštis nuo 2017 m. rudens – atlikta 

išsami ir nepriklausoma techninė ir ekonominė analizė, potencialūs scenarijai aptarti su 

ekspertais, o pasirinktas sprendimas derintas su plačiu ratu suinteresuotų šalių. 

Nepriklausomų tarptautinių konsultantų analizė ir išsamūs techniniai bei ekonominiai vertinimai 

parodė, kad įsigydama SGD laivą saugyklą Lietuva gauna didţiausią strateginę ir ekonominę 

naudą – garantuojamas energetinis savarankiškumas, išlaikant prieigą prie tarptautinės ir 

stipriai augančios SGD rinkos ir uţtikrinama, kad dujų kaina bus konkurencinga ir uţ jas 

nereikės permokėti. Ekonominė nauda Lietuvai sieks nuo 60 iki 160 mln. eurų per metus, 

priklausomai nuo situacijos regioninėje ar nacionalinėje dujų rinkoje. 

Sumaţinti SGD saugumo dedamosios sąnaudas padės ir šiandien Seimo priimtas sprendimas dėl 

SGD terminalo būtinojo kiekio realizavimo modelio pakeitimo. Preliminariais skaičiavimais, 

patobulinta tvarka leis apie 6 mln. eurų sumaţinti šias sąnaudas lyginant su šiemet esančia 

situacija. 

Siekiant didinti konkurenciją gamtinių dujų rinkoje ir naujų tiekėjų atėjimą nustatyta, kad 

valstybės reguliuojami energijos gamintojai turės maţiausiai 50 proc. dujų įsigyti gamtinių dujų 

birţoje „GET Baltic“. Iki šiol reguliuojami energijos gamintojai privalėjo per Klaipėdos SGD 

terminalą tiekiamas dujas pirkti iš paskirtojo tiekėjo „Litgas“. 
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Prielaidas ateityje įsigyti dujas konkurencingesnėmis kainomis sukurs ir šiandien Seime 

patvirtinti regioninės dujų rinkos suformavimo ir veikimo principai. Tai deda teisinį pamatą 

Baltijos šalių nacionalinių dujų rinkų sujungimui. Sukurta regioninė dujų rinka leis efektyviau 

išnaudoti gamtinių dujų infrastruktūrą, maţinti dujų transportavimo kaštus ir tokiu būdu 

vartotojams įsigyti dujas uţ palankesnę kainą. 

Šiandien Seime priimtų teisės aktų paketas apima Gamtinių dujų, SGD terminalo, Energijos 

išteklių rinkos, Šilumos ūkio bei Valstybės skolos įstatymų pakeitimus. 

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

Energetikos taryboje aptarta atsinaujinančių energijos išteklių svarba 

maţinant klimato kaitą  
 

Gruodţio 19 d. energetikos ministras Ţygimantas Vaičiūnas dalyvavo ES energetikos taryboje, 

kurioje diskutuota dėl ilgalaikės Europos Sąjungos strategijos maţinant šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį. Taryboje taip pat kalbėta apie ES Dujų direktyvos perţiūrą, kuri 

įtvirtintų nuostatas dėl ES teisės taikymo ir tiems dujotiekiams, kurie jungia Europos Sąjungą su 

trečiosiomis šalimis.  

 

Ministrų tarybos posėdyje energetikos ministras paţymėjo, kad nerimą keliančios klimato kaitos 

tendencijos verčia imtis neatidėliotinų tolimesnių veiksmų.  

 

„Energetikos ir transporto sektoriai susiduria su didţiausiais dekarbonizacijos iššūkiais. Akivaizdu, kad 

šiuos iššūkius reikia spręsti įtraukiant visus lygmenis – ne tik europinį ir nacionalinį, bet aktyviai 

įsitraukiant ir regionams – savivaldybėms ir miestams. Turi būti numatytos konkrečios priemonės ir, kas 

svarbiausia, jos turi būti įgyvendintos“, – kalbėjo energetikos ministras. 

 

Siekiant suderinti energetikos ir klimato sričių tikslus, kiekviena ES valstybė narė iki šių metų pabaigos 

turi parengti integruotų nacionalinių energetikos ir klimato planų projektus ir juos pateikti Europos 

Komisijai. Lietuva savo įsipareigojimus sėkmingai įvykdė ir šios savaitės pradţioje jau pateikė savo 

nacionalinio integruoto energetikos ir klimato plano projektą Europos Komisijai ir viešosioms 

diskusijoms. 

 

Vienas iš svarbiausių kelių kovoti su klimato kaita yra atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, todėl 

energetikos ministras atkreipė dėmesį, kad būtina jau dabar spręsti, kaip bus uţtikrinta sklandi ir 

subalansuota ţaliosios energetikos integracija į energetikos sistemą.   

 

Taip pat ministras paţymėjo, kad nepaisant didėjančio atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, 

nemaţai ES valstybių narių susidurs su iššūkiais siekiant nacionalinių tikslų šioje srityje ir prisidedant 

prie europinio tikslo pasiekimo. Pasinaudojant Lietuvos ir Liuksemburgo pirmąja sėkmės istorija 

perduodant ţaliosios energetikos statistiką (toks susitarimas tarp Lietuvos ir Liuksemburgo buvo 

pasirašytas 2017 m. spalį), ministras ragino aktyviai ES lygiu plėtoti statistinių perdavimų mechanizmą 

ir sukurti tam skirtą platformą, kuri galėtų veikti kaip atsinaujinančių energijos išteklių birţa. Ji būtų 

skirta sutelkti atsinaujinančios energetikos statistinių duomenų perviršius ir pakeistų dvišalius 

susitarimus, kurių sudarymas, kaip parodė Lietuvos patirtis, pareikalauja nemenkų nacionalinės 

administracijos išteklių ir nėra greitas procesas.  
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Kalbėdamas dėl Dujų direktyvos perţiūros, Ţ. Vaičiūnas akcentavo, kad Lietuva yra nusivylusi 

nepakankama paţanga svarstant strategiškai svarbius Europos Komisijos pasiūlymus, kad energetikos 

sritį reglamentuojanti ES teisė būtų taikoma ir didelį poveikį ES dujų vidaus rinkai darantiems 

dujotiekiams, kurie jungia ES su trečiosiomis šalimis. 

 

Akcentuota, kad perţiūrint šią direktyvą reikalingas konkretus ir operatyvus rezultatas, o ne procesas, 

todėl ministras ragino pirmininkavimą ES Tarybai nuo 2019 m. sausio mėn. perimančią Rumuniją kuo 

skubiau dirbti šiuo klausimu ir pasiekti sutarimą su Europos Parlamentu dėl direktyvos perţiūros iki jo 

rinkimų 2019 m. geguţę. 

 

Vizito Briuselyje metu energetikos ministras taip pat susitiko su Europos Komisijos Pirmininko 

Pavaduotoju Energetikos Sąjungai Maroš Šefčovič ir komisaru, atsakingu uţ klimato politiką ir 

energetiką Miguel Arias Cañete, energetikos Generalinio Direktorato generaliniu direktoriumi 

Dominique Ristori. 

 

Susitikimų metu ministras pristatė šį antradienį Seimo priimtą sprendimą išpirkti SGD laivą-saugyklą, 

taip uţtikrinant ilgalaikį SGD teikimą ir optimizuojant SGD laivo-saugyklos išlaikymo kaštus. 

Susitikimuose taip pat aptartas Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projekto 

įgyvendinimas – pasiekta paţanga, artimiausi ţingsniai ir ES finansinės paramos uţtikrinimo būtinybė 

tiek artimiausiu metu, tiek tolimesnėje perspektyvoje. 

 

KOMENTARAS 

           Su Dievuliu nepasiginčysi – KLIMATO KAITA - tai jo planas! Ar yra dar abejojančių?  

 

                                                            

Atsakymas dėl biudžeto projekto  
 

KUODIENĖ Ieva <ieva.kuodiene@lrs.lt> 2018 m. spalio 19 d. 13:39 
Kam: "amgedv@gmail.com" <amgedv@gmail.com> 

Gerbiama Aldona Marija Gedviliene, 

 Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės pavedimu siunčiu Jums 

Pirmininkės atsakymą į Jūsų uţduotą klausimą dėl biudţeto projekto. 

Tekstas pridedamas apačioje. 

Pagarbiai, 

Ieva Kuodienė 

 2018 m. spalio 18 d. Vyriausybė Seimui pristatė parengtą valstybės biudţeto projektą 2019 metams 

(Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2715) bei Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 

draudimo fondo biudţeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-2719). 

Ateinančių metų didžiausia biudžeto dalis skirta būtent socialinės apsaugos sričiai – net 5 472 

mln. eurų. Papildomi 212,3 mln. eurų numatyti pensijų indeksavimui. 

Socialiniu reikalų ir darbo komiteto pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės nuomone, pačios 

paţeidţiamiausios visuomenės grupės išlieka tos pačios - pensinio amţiaus ţmonės (statistikos duomenys 

rodo, kad daugiausia skurdo patiria 65 metų ir vyresni asmenys), neįgalūs asmenys bei vieniši tėvai, 
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auginantys vaikus, todėl 2019 metų biudţeto projekte būtent šioms grupėms turėtų būti skirtas ypatingas 

dėmesys. 

                  Pagal pateiktą valstybinio socialinio draudimo fondo biudţeto projektą, senjorai turėtų pajausti 

vidutinės senatvės pensijos padidėjimą apie 26,5 euro, turint pilną staţą (kiekvienam senjorui išmoka bus 

skaičiuojama individualiai). Maţiausių pensijų gavėjams, kurių išmokos nesiekia 230 eurų, bus mokamos 

priemokos, kurios vidutiniškai gali siekti apie 20 eurų. Tai palies apie 90 tūkst. senatvės pensininkų ir 

neįgaliųjų. Iš valstybės biudţeto šiam tikslui skirta 20 mln. eurų. Šalpos pensija pagyvenusiems ir neįgaliems 

asmenims po pertvarkos augs nuo 117 iki 130 eurų. Tai palies apie 5 tūkst. šalpos pensijos gavėjų. 

Nereiktų pamiršti ir taip vadinamųjų „vaiko pinigų“ padidinimo nuo 30 eurų, mokamų dabar 

kiekvienam vaikui,  iki 50 eurų (tam biudţete numatoma skirti 117 mln. Eurų). 

Sveikatos apsaugai 2019 m. biudţete skirta 2155 mln. eurų, kas yra 279 mln. eurų daugiau 

nei 2018 m. Iš jų 63 mln. eurų įmokoms uţ valstybės lėšomis draudţiamus asmenis. 

 Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal jau šiuo metu galiojančią tvarką, piniginę 

socialinę paramą savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri 

yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų. Todėl tai dar vienas šaltinis asmenims, kenčiantiems 

nepriteklių – galimybė gauti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą; kompensacines 

išlaidas uţ didesnį karšto ir geriamojo vandens kiekį ir t.t. Piniginei socialinei paramai skirtos, 

tačiau savivaldybių biudţetų nepanaudotos lėšos naudojamos tik konkrečioms socialinės apsaugos 

srities priemonėms finansuoti – tarp jų ir teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amţiaus 

asmenims ir jų šeimoms. 

Svarstant 2019 m. biudţetų projektus, Socialinių reikalų ir darbo komitete bus atidţiai vertinamos 

lėšos, skirtos skurdo maţinimui, siekiant palengvinti jautriausių socialinių grupių finansinę padėtį;  

Ieva Kuodienė Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja 

 Tel. (8 5) 239 6778 
Faks. (8 5) 239 6439 
El. p.: ieva.kuodiene@lrs.ltstengiantis, kad finansinė parama šioms grupėms didėtų. 
 

                              *     *   *                                                                                               

KOMENTARAS 

Sveiki, dėkoju gerb. R.Šalaševičiutei ir Jums I.Kuodiene uţ informaciją, tačiau liūdina tai, kad 

vieniši ir vieniši neįgalūs asmenys neprilyginami našliams, kurie gauna papildomą našlių pensiją, 

todėl vis dar kyšo socialinis neteisingumas. Saviivaldybės labai taupo pinigėlius ir nesimėto pinigine 

pagalba, o ţmogui eiti ir ţemintis prašant pagalbos... na pati tai suprantate. Jeigu būtų jiems skirta 

kokia tai suma prie pensijos (kad ir našlių pensijos dydţio) būtų visai kas kita - tokiems ţmonėms iš 

karto pagerėtų nuotaika ir noras gyventi. Pabandykite pati atsidurti jų vietoje, jeigu Jums tai pavyks, 

tai tikrai suprasite mane teisingai. Ačiu uţ dėmesį, jeigu įsiklausytų mūsų valdţia į mūsų pastabas 

(mes arčiausiai problemų) tada sprendimai priartėtų prie tikro gyvenimo, o juk tai taip paprasta 

prisiminti, kad Lietuvoje gyvena ţmonės...pagarbiai AMG 

                                                            

 

SADM Informacija 
 

   

 
 

Laba diena, 
  

mailto:ieva.kuodiene@lrs.lt
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Dėkojame už Jūsų laišką. Taip pat dalijamės informacija apie šiandien jau pasiektus rezultatus. 
  
Nuo 2018 m. pradžios visos senatvės pensijos indeksuojamos ir auga tiek, kiek vidutiniškai šalyje 
didėja atlyginimų fondas. Pensijų indeksavimo koeficientą lemia visų šalies dirbančiųjų uždirbto 
darbo užmokesčio pokyčio vidurkis per septynerius metus. 
  
Planuojama, kad 2019 m. dėl indeksavimo senatvės pensijos didės vidutiniškai dar 6,8 proc. Ir tai 
ne pabaiga, nes senatvės pensijos bus indeksuojamos kasmet. 
  
„Sodra“ 2018 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais pradėjo mokėti didesnes senatvės pensijas tiems 
senjorams, kurie turi sukaupę daugiau nei 30 metų stažo. 
  
Po perskaičiavimo pensijos padidės dar vidutiniškai 9 eurais. Apskaičiuota, kad šių metų pabaigoje 
vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, sieks 332 eurus. 
  
Nuo 2019 m. mažesnes nei 233 eurų išmokas gaunantys senatvės pensininkai, kurie yra įgiję 
minimalų ar ilgesnį stažą, vidutiniškai gaus po 20 eurų priemoką, tačiau kiekvienam asmeniui 
senatvės pensija didės individualiai. Tai palies apie 90 tūkst. senatvės pensininkų ir neįgaliųjų. Iš 
valstybės biudžeto šiam tikslui skirta 20 mln. eurų. 
 
Šalpos  pensija  pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims po pertvarkos augs nuo 117 iki 130 eurų. 
Tai palies apie 5 tūkst. šalpos pensijos gavėjų. Iš biudžeto šalpos pensijų didinimui ketinama skirti 
0,9 mln. eurų. 
  
Visa Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ekspertų komanda viliasi, kad kasdienis mūsų darbas 
prisidės prie Jūsų oraus ir kokybiško gyvenimo. 
  

Dėkojame, kad kreipiatės. 
  
Pagarbiai 
  
 Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

A. Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius 

socmin.lrv.lt, www.lietuva100.lt 

                                                             

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios pensijų kaupimo pertvarka, pagal kurią nebeliks 

„Sodros“ pervedimų į privačius pensijų fondus ir įsigalios nauja kaupimo formulė. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, ką turi žinoti kiekvienas dirbantysis, 

norėdamas priimti sprendimą – kaupti ateičiai II pensijų pakopoje ar nekaupti. 

TRUMPA INFORMACIJA 5 GYVENTOJŲ GRUPĖMS, KURIOMS AKTUALI PENSIJŲ 
KAUPIMO PERTVARKA 

 PENSIJŲ KAUPIMAS 

Kiek reikės kaupti kitais metais? 

https://socmin.lrv.lt/
http://www.lietuva100.lt/
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/trumpa-informacija-5-gyventoju-grupems-kurioms-aktuali-pensiju-kaupimo-pertvarka
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/trumpa-informacija-5-gyventoju-grupems-kurioms-aktuali-pensiju-kaupimo-pertvarka
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Pagal naująją kaupimo formulę kaupiantieji galės prisidėti 3% nuo savo darbo uţmokesčio 
„ant popieriaus“, o valstybė iš valstybės biudţeto skirs 1,5% nuo uţpraėjusių metų vidutinio 
darbo uţmokesčio. Šie procentai pateikti po darbdavio ir darbuotojo įmokų konsolidacijos, kai 
dirbančiųjų darbo uţmokestis „ant popieriaus“ išaugs 1,289 karto. Apie pusę asmens įmokos 
kompensuos sumaţėję mokesčiai.  

Norintieji pradėti nuo maţesnės įmokos, gali rinktis nuoseklų įmokos augimą nuo 1,8% kitais 
metais iki 3% po penkerių metų. 

Tai reikštų, kad 2019 m. kaupimo įmoka būtų 1,8% nuo darbo uţmokesčio, 2020 m. – 2,1%, 
2021 m. – 2,4%, 2022 m. – 2,7%, 2023 m. – 3%. 

Pasirinkus kaupti nuo 1,8%, valstybės paskata taip pat didėtų atitinkamai įmokos augimui: 
prasidėtų nuo 0,3% nuo vidutinio šalies darbo uţmokesčio kitais metais ir pasiektų                    
1,5% - 2023-iaisiais.                                                                   

Kokią įmoką 2019 m. mokės dirbantysis, kuris kitąmet bus pirmą kartą įtrauktas į 
pensijų kaupimo sistemą  - 3% ar 1,8%? 

Pagal įstatymą tokio asmens įmokos tarifas pirmaisiais metais bus 1,8%  ir pamaţu didės, kol 
pasieks 3%. Jei ţmogus iškart norėtų mokėti daugiau, apie tai jis turėtų informuoti pensijų 
kaupimo bendrovę ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos mėnesio pabaigos.                                 

Kokio dydžio įmoka bus kitais metais, jeigu dirbantysis dabar uždirba 500 eurų, 1000 
eurų ir 1500 eurų „ant popieriaus“? 

Kokią įmoką 2019 m. mokės dirbantysis, kuris kitąmet bus pirmą kartą įtrauktas į 
pensijų kaupimo sistemą  - 3% ar 1,8%? 

 

 

 

Pagal įstatymą tokio asmens įmokos tarifas pirmaisiais metais bus 1,8%  ir pamaţu didės, kol 
pasieks 3%. Jei ţmogus iškart norėtų mokėti daugiau, apie tai jis turėtų informuoti pensijų 
kaupimo bendrovę ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos mėnesio pabaigos.  

Kokio dydžio įmoka bus kitais metais, jeigu dirbantysis dabar uždirba 500 eurų, 1000 
eurų ir 1500 eurų „ant popieriaus“? 

Įmokas ir savo darbo užmokestį „į rankas“ galite apskaičiuoti pasitelkę PAJAMŲ 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/skaiciuokle/index.html
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SKAIČIUOKLĘ.   

Jei dirbantysis šiuo metu uţdirba 500 eurų ir pasirinks kaupti 3%, jo įmoka po darbdavio ir 
darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. bus 19,34 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8% - 
įmoka bus 11,60 euro. 

Jei dirbantysis šiuo metu uţdirba 1000 eurų ir pasirinks kaupti 3%, jo įmoka po darbdavio ir 
darbuotojo įmokų konsolidacijos  2019 m. bus 38,67 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8% 
- įmoka sieks 23,20 eurų. 

Jei dirbantysis šiuo metu uţdirba 1000 eurų ir pasirinks kaupti 3%, jo įmoka po darbdavio ir 

darbuotojo įmokų konsolidacijos  2019 m. bus 38,67 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8% 

- įmoka sieks 23,20 eurų. 

Jei dirbantysis šiuo metu uţdirba 1500 eurų ir pasirinks kaupti 3%, jo įmoka po darbdavio ir 
darbuotojo įmokų konsolidacijos 2019 m. bus 58,01 eurų. Jei norės pradėti kaupti nuo 1,8% - 
įmoka bus 34,80 eurų. 

Kiek eurų siekia valstybės paskata šiais metais ir kiek sudarys 2019 m.? 

2018 m. valstybės paskata kaupiantiems pensiją – 2 proc. nuo vidutinio darbo uţmokesčio 
siekia 15,58 eurų. Kitais metais paskata kaupiantiems pensiją – 1,5 proc. nuo vidutinio darbo 
uţmokesčio (kuris bu padidintas 1,289 karto) sudarys 16,40 eurų.   

Ar Lietuvoje bus mažinami mokesčiai?  

Siekiant, kad pensijų kaupimas netaptų našta, 0,55 proc. sumaţintos dirbančiųjų įmokos 
„Sodrai“ ir 1 proc. sumaţintas gyventojų pajamų mokestis (GPM). 

Taip pat taikomos socialinio draudimo įmokų „lubos“. Nuo pajamų, kurios per visus metus 
viršys 120 (2019 m.); 84 (2020 m.); 60 (nuo 2021 m.) vidutinių darbo uţmokesčių (VDU), 
socialinio draudimo įmokų mokėti nereikės. 

Ką reiškia dirbančiojo įtraukimas į kaupimo sistemą? Ar tai nėra prievartinis 
mechanizmas? 

Įtraukimas į kaupimo sistemą buvo pasitelktas kaip viena veiksmingiausių priemonių norint 
paskatinti ţmones kaupti, jeigu jie iki šiol dar nekaupė. Tačiau tai jokiu būdu nėra prievartinis 
mechanizmas, nes bet kuris dirbantysis turi teisę atsisakyti kaupti, jeigu to nenori ar turi kitų 
prioritetų. 

Pagal šią sistemą nekaupiantis ţmogus iki 40 metų kas trejus metus gaus pranešimą iš 
„Sodros“, kad yra įtrauktas į kaupimo sistemą ir kad iki numatyto termino turi pranešti savo 
sprendimą. Jeigu asmuo nepraneša apie nenorą kaupti, jis atsitiktine tvarka priskiriamas 
vienai iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių ir pradeda kaupti asmeninei pensijai. 
Tačiau į kaupimo sistemą įtrauktas dirbantysis taip pat gali sudaryti sutartį su savo pasirinkta 
kaupimo bendrove. 

Ţmonės, kurie jau kaupia II pensijų pakopoje, taip pat bus įtraukiami į atnaujintą kaupimo 
schemą, nes jau yra pareiškę savo sutikimą anksčiau. Tačiau nebenorintiems kaupti ateityje 
atsiveria vienkartinė galimybė dar kartą pagalvoti ir priimti sprendimą – arba su visa pinigų 
suma grįţti į „Sodrą“, arba stabdyti kaupimą pensijų fonde ir atsiimti lėšas sulaukus pensijos 
amţiaus. 

Ką daryti, jei jaunas žmogus iki 40 metų nenori pradėti kaupti? 

„Sodra“ iki 2019 m. sausio 31 d. kiekvieną dirbantį ţmogų iki 40 metų amţiaus asmeniškai 
informuos apie asmens įtraukimą į kaupimo sistemą. Informavimas vyks per elektroninę 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/skaiciuokle/index.html
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gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS ir kitais būdais. 

Sulaukęs tokio pranešimo jaunas dirbantysis iki 2019 m. birţelio 30 d. turės pranešti „Sodrai“ 
apie nenorą kaupti. 

Procesas bus kartojamas kas trejus metus iki dirbančiajam sukaks 40 metų. 

Ką daryti, jei dirbantysis iki šiol kaupė, tačiau toliau kaupti nebenori? 

Šiuo metu kaupiantys gyventojai apie pensijų kaupimo pertvarką nebus informuojama 
asmeniškai, nes jau dalyvauja kaupimo sistemoje ir davė tam sutikimą. Tačiau kadangi 
pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šie dirbantieji įgyja galimybę dar 
kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne. 

Apie galimybę dar kartą apsispręsti jie bus informuojami per viešąsias informacijos 
priemones ir „Sodros“ valdomą elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS.  

Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti – apie sprendimą jam reikės 
pranešti savo kaupimo bendrovei iki 2019 m. birţelio 30 d. 

Ką gali rinktis dirbantysis, kuris nebenoriu kaupti toliau? 

Jeigu šiuo metu kaupiantis asmuo neketina kaupti toliau, jis turi du pasirinkimus: 

 Grįţti į „Sodrą“ su visa sukauptų lėšų suma; 

 Stabdyti kaupimą pensijų fonde ir atsiimti lėšas sulaukus pensijos amţiaus. 

Ką gaus dirbantysis, kuris iki šiol kaupė, bet dabar nuspręs grįžti į „Sodrą“ su visa 
sukauptų lėšų suma? 

Įprastai tokį sprendimą priėmusiam asmeniui bus atkuriamas „Sodros“ pensijos dydis tarsi jis 
nė nebūtų dalyvavęs kaupime. Jeigu pensijų fonde bus daugiau lėšų nei buvo pervesta iš 
„Sodros“, tuomet ţmogus galės įsigyti daugiau apskaitos vienetų, pagal kuriuos 
apskaičiuojama „Sodros“ mokama senatvės pensija. Jeigu pensijų fonde bus maţiau lėšų nei 
buvo pervesta iš „Sodros“, asmeniui bus atkuriamos teisės į nesumaţintą „Sodros“ pensiją. 

Ką daryti, jeigu žmogus iki 2019 m. birželio 30 d. dėl svarbių priežasčių nespės 
pranešti apie savo nenorą kaupti? 

Jeigu ţmogus dėl svarbių prieţasčių negalėjo atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, jis turės 
teisę tai padaryti pasibaigus nustatytam terminui, bet kartu turės pateikti svarbias prieţastis 
įrodančius dokumentus. „Sodros“ įgaliotas tarnautojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, 
nustatys, ar prieţastys išties gali būti laikomos svarbiomis. 

Jeigu paaiškės, kad dirbantysis dėl svarbių prieţasčių negalėjo pranešti apie nenorą kaupti, 
tokiu atveju sumokėtos pensijų įmokos grąţinamos asmeniui ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų nuo atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime įregistravimo. 

Nuo kada bus nuskaičiuojamos įmokos, jeigu dirbantis žmogus nori pradėti kaupti? 

Įmokos įtrauktiems į pensijų kaupimą bus pradedamos nuskaičiuoti nuo 2019 m. liepos 1 d. 
Tiems, kas per įtraukimo metų pirmus šešis mėnesius savo iniciatyva sudarys pensijų 
kaupimo sutartį, sutartis įsigalios nuo trečio mėnesio 1 d. ir nuo to laiko bus pradėtos 
skaičiuoti įmokos. Pavyzdţiui, jei asmuo kovo 5 d. sudarys pensijų kaupimo sutartį, jam 
įmokos bus pradėtos skaičiuoti nuo birţelio 1 d. 

Ką reikia daryti dirbančiajam, jeigu jis nori pradėti kaupti arba ketina kaupti toliau (nes 
kaupė iki šiol)? 

Jeigu dirbantysis iki 40 metų nori pradėti kaupti arba šiuo metu kaupiantis ţmogus ketina 
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kaupti toliau, nieko daryti nereikia. 

Ką daryti vyresniam nei 40 metų žmogui, jei jis nekaupė, bet nori kaupti? 

Vyresni nei 40 metų asmenys gali tapti pensijų kaupimo dalyviais sudarydami pensijų 
kaupimo sutartis su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove savo iniciatyva. 

Kaip bus, jei 2019 m. dirbantysis atsisakys kaupti, bet 2020 m. nutars pradėti dalyvauti 
II pakopos pensijų kaupime? Ar bus galima pasirašyti pensijų kaupimo sutartį ir 
kokiomis sąlygomis? 

Įstatymas nenumato jokių apribojimų sudaryti naują sutartį – nei  tiems, kurie per įtraukimą 
atsisakys kaupti, nei tiems, kas šiuo metu dalyvauja kaupime, bet kitais metais išreikš norą 
grįţti į „Sodrą“ ar stabdyti kaupimą. 

Kada apsimoka kaupti II pensijų pakopoje? 

Ekspertai sutaria, kad kaupimas prasmingas tuomet, kai kaupimas nepertraukiamai trunka ne 
trumpiau nei 25-30 metų, tačiau sprendimą kiekvienas dirbantysis turi priimti individualiai 
atsiţvelgdamas į savo darbo uţmokesčio dydį ir šeimos poreikius. 

Kas nutiks, jeigu asmuo praras darbą ir neturės darbo pajamų? 

Jei ţmogus praranda darbą ir netenka darbo pajamų, įmokos II pensijų kaupimo pakopai 
nenuskaičiuojamos. Tačiau naujoji sistema įtvirtina dar vieną įrankį, kuriuo galima 
pasinaudoti, jeigu pablogėja asmens finansinė situacija – tai kaupimo atostogos. Įstatymuose 
nustatyta galimybė kaupime padaryti 12 mėnesių pertrauką. Ši pertrauka gali būti 
panaudojama bet kada, kai tik prireikia, taip pat gali būti išdalinama dalimis, po keletą 
mėnesių, bet bendra trukmė negali viršyti vienų metų. 

Kokias lengvatas gaus žmogus, jeigu kaups daugiau nei 3%? Ar gali prisidėti 
dirbančiojo darbdavys? 

Jeigu dirbantysis pasirenka kaupti daugiau nei 3% nuo savo darbo uţmokesčio, jis gali 
pasinaudoti GPM lengvata. Prisidėti prie pensijos kaupimo gali ir dirbančiojo darbdavys – 
tokiu atveju jis galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata. 

Jei dirbantysis apsisprendžia kaupti daugiau nei 3% nuo savo darbo užmokesčio, ar 
GPM lengvata bus taikoma tik tai sumai, kuri viršija 3%? 

Taip. Uţ  įstatyme nustatyto dydţio įmoką ţmogus gauna paskatą iš valstybės biudţeto. 
GPM lengvata bus taikoma tik uţ įmokas, viršijančias 3%. 

Ar II pakopoje kaupiamos lėšos yra paveldimos? 

Taip, II pakopoje kaupiamos lėšos iki anuiteto įsigijimo yra paveldimos. Kai kaupiantis asmuo 
sulaukia senatvės pensijos amţiaus ir jeigu būna sukaupęs daugiau nei 10 tūkst. eurų, jis turi 
įsigyti pensijų anuitetą – teisę gauti nuolatines išmokas iki mirties uţ vienkartinę įmoką 
anuiteto teikėjui. Nuo 2020 m. anuiteto teikėja bus „Sodra“. 

Anuitetai bus kelių rūšių – standartinis ir atidėtasis. Standartinis anuitetas yra identiškas šiuo 
metu galiojančiam standartiniam anuitetui be garantuoto mokėjimo laikotarpio. Kai įsigyjamas 
standartinis anuitetas, bet pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos 
niekam nebemokamos. 

Atidėtasis anuitetas šiek tiek panašus į šiuo metu įtvirtintą pensijų anuitetą su garantuojamu 
mokėjimo laikotarpiu, tik šiek tiek modernesnis: kaupiantysis 10-15% sukauptos sumos gali 
skirti pensijų anuiteto išmokoms, kurios pradedamos mokėti sulaukus 85 metų ir mokamos iki 
gyvenimo pabaigos. Jei pensijų anuiteto gavėjas miršta, sutartis pasibaigia ir išmokos 
niekam nebemokamos. Nuo senatvės pensijos amţiaus iki 85 metų asmuo gautų periodines 
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išmokas iš savo pensijų fondo – šie pinigai yra  

paveldimi ir t.t.nuoroda: 

http://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/dazniausiai-uzduodami-klausimai-ir-atsakymai-apie-pensiju-
kaupima-mokesciu-sujungima-ir-ismokas 

                                                          

        SVEIKINAME LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO NARIUS,  

                                           GIMUSIUS 
SAUSĮ.                                                                                                             

1.  Regina Grabienė               
2.   Alfonsas Jasinskas           
3.   Aldona Galkauskienė  

 

Kiek Žemėje šviesių dienų, 
Kiek laimės valandų 
Visos dienos ir visa šviesa 
Te džiaugsmą neša su daina!    

                                                       

   IŠ MŪSŪ GYVENIMO 
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Kas gali būti svarbiau už draugo petį džiaugsme ir bėdoje? 

                                                        

 

SVEIKATA 

       Jeigu prisimenat, turėjau savo asmeninę svetainę „Sveikata savo 
jėgomis“ (aldonamarija.apie.lt) kurioje buvo kaupiama medžiaga ta 
tema 20 metų. Tai mano autorinis darbas, kurį TELIA sunaikino (nei 
teismo sprendimo, nei jokių kitų priekaištų nebuvo – sugalvojo 
dirbtiną priežastį – neatsiuntė sąskaitos ir apkaltino, kad 
nesumokėjau.). Juristai įrodė, kad aš sąskaitos negavau laiku, o jiems 
ne motais – sunaikino ir tiek. Jau seniau bandė tą daryti, bet pavyko 
išgelbėti, o pasikeitus TEO į TELIA – SUNAIKINO IR VISKAS. Gal yra 
galinčių patarti, kur kreiptis, ką daryti, būčiau dėkinga! 

                                                          

      GYVENIMO FILOSOFIJA 

Dangaus pasaka, o gal relybė? 

 

 Jonas Maţintas 

 

Viešpats,  123 metus girdėdamas karštas lietuvių tautos maldas, pagaliau leido tautai atkurti  

valstybę. Jis patikėjo lietuvių paţadais gyventi darnoje ir vienybėje. Pastebėjęs svarbiausius įvykius 

atkurtoje Lietuvos valstybėje ir, ţinodamas tolimesnę jų raidą XX amţiuje, Viešpats pasikvietė pas 

save arkangelą, atsakingą uţ lietuvių tautą. Pastarajam Aukščiausiasis nurodė padėti darbštiems ir 

Dievą mylintiems lietuviams. 

 Tai vyko aukštai danguje  1918 -1920 metais nuo Kristaus gimimo.  

Vadovaudamasis Viešpaties nurodymais arkangelas sukvietė visus ţymiausius lietuvių tautos 

ţmones nuo pat šventųjų Vaitiekaus ir Bonifaco nuţudymo laikų. Gausiai susirinkusiems Lietuvos 

ţmonėms jis parodė pagrindinius spalvingus vaizdus iš tuometinio Lietuvos ir jos laukiančios 

ateities gyvenimo iki pat 1990 metų kovo 11 dienos. 

Tautos įţymybės visi iki vieno didţiai susijaudino ir paprašė leidimo grįţti į Ţemę, kad galėtų 

palengvinti tautos kančias. Jie iš visos širdies įtikinėjo arkangelą apie savo aukštą dvasingumą ir 

dideles galimybes padėti vargstančiai tautai. Kantriai visus išklausęs, arkangelas garsiai paskelbė, 

kad Aukščiausiasis, išimties tvarka, teisę antrakart įsikūnyti Ţemėje suteikia: didiesiems 

kunigaikščiams Gediminui, Vyteniui, Vaišvilkui (Vaišelgai), Algirdui, Kęstučiui, Vytautui, didţiojo 

kunigaikščio Jogailos vyriausiajam broliui kunigaikščiui Andriui, jogailaičių dinastijos 

kunigaikščiams Aleksandrui, Bronislavui, Valdemarui bei kunigaikštienei Kazimierai. 

Atskydamas į nebylų kitų didţiavyrių klausimą, kodėl ne juos Aukščiausiasis pasirinko, arkangelas 

tarė: 

-Tu Netimerai - negali grįţti dėl Vaitiekaus ir Bonifaco nuţudymo. 

-Tu Mindaugai -  dėl brolių ir artimųjų nuţudymo bei krikščionybės išdaystės. 

-Tu Jogaila – dėl dėdės Kęstučio mirties ir uţ tai, kad trokšdamas valdţios, palikai savo tautą. 

-Ar kitiems reikia aiškinti prieţąstis, ar patys suprantote? 

Iškalbingi kitų ţvilgsniai bylojo, kad visi viską suprato. Tuomet arkangelas tarė: 

-Ţinokite, kad jeigu vykstantieji į Ţemę sąţiningai ir garbingai įvykdys Aukščiausiojo priesakus, 
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tuomet jums - visiems norintiems bus leista dar kartą atgimti Ţemėje. Jeigu ne, tai tokia malonė 

niekam nebus suteikta, nes lietuvių tautos ir jos valstybės nebeliks. Nors... kas gali ţinoti begalinį 

Dievo gailestingumą, nes be jūsų-didţiūnų Viešpats į Ţemę pakartotinai siunčia jums neţinomus 

paprastus Lietuvoje gyvenusius ţmones, kurie Dievo akyse yra ir buvo daug didesni uţ jus, bet kas 

jie tokie aš neţinau. Tai yra Viešpaties paslaptis. 

Susirinkusiųjų tarpe įsiviešpatavo mirtina tyla. Pagaliau ją nutraukė garsus Algirdo ir Vytauto 

duetas. Jam pritarė mišrus išvykstančiųjų choras: - “ Mes tvirtai ţinome Viešpaties priesakus ir 

pasiţadame juos įgyvendinti ”.  

-Tikiu jūsų gerais norais, bet sugrįţę į ţemę ar atsiminsite tai, ką ţinote šiuo metu ir paţadėjote 

įvykdyti ? Ar jūsų egoizmas, didelė valdţia ir asmeniniai pasiekimai neuţtemdys šios atminties? 

Kartais net šventieji, sugrįţę į Ţemę, viską pamiršta ir pasineria į malonumų sūkurį, visiškai 

nereguodami į dvasios šauksmą. Ţinokite, kad jums duodami dideli gabumai. Jus lydės sėkmė. Visi 

jūs galėsite turėti didţiulę valdţią bei tautos pasitikėjimą. Visa tauta gerbs jus tol kol jūs dorai 

tarnausite tautai ir vykdysite Aukščiausiojo priesakus, patys tarpusavyje gyvensite darnoje ir 

vienybėje. Vardan tautos gerovės jūs,  įvertinę savo gebėjimus ir galimybes, privalote patys 

pasidalinti valdţia, priklausomai nuo aplinkybių ir situacijos (Viešpats ir jo dangiškieji tarnai į tai 

nesikiš). Asmeninė nauda, valdţios ir garbės siekiai neturi uţgoţti tarnavimo tautai. Dabar 

kiekvieną iš jūsų noriu perspėti kur jūs galite suklupti.  

Tu Vytautai gali labiau palinkti į vakarus ir į dešinę, perdaug aktyviai  kovodamas su rytais ir kaire. 

Judu Algirdai su Kazimiera galite labiau garbinti rytus ir kairę, neteisingai vertindami vakarus ir 

dešinę. 

Visi trys atminkite, kad ne veltui Aukščiausiasis sukūrė ir kairę ir dešinę, rytus ir vakarus, davė širdį 

ir protą. Nepaţeminkite širdies, labiau įsiklausykite į jos balsą. Ţinokite, kad jūsų klaidos gali 

suskaldyti tautą, atimti jos kūrybines galias ir pasitikėjimą savimi bei norą būti lietuviais.   

Jūs  Bronislovai ir Aleksandrai galite susiţavėti Mamona, panaudodami savo gabumus ir valdţią 

vien turtui kaupti. 

Tau Vyteni gali pakenkti per didelis skubėjimas gauti aukščiausią valdţią, sudarant nevykusias 

sąjungas, dėl ko gali visiškai prarasti tautos pasitikėjimą ir galimybę įvykdyti savo paţadą. 

Tau Andriau gali kenkti per didelis uţsispyrimas ir didţiulė pagunda sukilti prieš visus, siekiant 

greitų pergalių, kurios dėl diplomatijos stokos ir skubėjimo gali virsti nepataisomais pralaimėjimais. 

Tau Valdemarai skirta ypatinga misija tarnauti tautai, ištaisyti Jogailos klaidas. Tu gali atitaisyti 

tavo proseneliui Kęstučiui  ir kęstutačiams padarytas skriaudas. Visa tai tu gali, jeigu…. Jeigu 

nepakartosi Jogailos klaidų. Primenu jas. Jogaila perdaug rūpinosi rytų bei pietryčių LDK tautų 

valdymu, uţmiršęs savo pareigą tarnauti lietuvių tautai bei perdaug garbino vakarus. 

Tavęs Gediminai laukia dvigubas, sunkus išbandymas valdţia. Jeigu tu šio išbandymo neišlaikysi, 

tai gali net išduoti savo didijį sąjungininką Vytautą bei Kęstutį ir kęstutaičius. Nesėkmės atveju tau 

gresia pavojus patekti į Mamonos spąstus ir praţūtis dėl didelio turto troškimo. Per tavo klaidas į 

valdţios olimpą pateks auksaburniai Rolandas ir kitas Gediminas, kurie nepajėgs ištaisys tavo klaidų 

ir bus paniekinti.  

Tau Kęstuti, patyrusiam smurtinę mirtį Ţėmėje, negresia pavojus fatališkai klysti. Tačiau tu gali 

prarasti pasitikėjimą savimi, jeigu kęstutaičiai tavęs neatpaţins ir jūs nesusivienysite. Svarbiausia, 

kad bet kuriuo atveju tu ištikimai tarnausi tautai. 

Tau Vaišvilkai gręsia skubotas didelės valdţios siekis, dėl ko tu gali būti išmestas iš valdţios 

olimpo. Tai dar nebus didelė klaida. Pavojus gręsia tik tuo atveju jeigu tu nedarysi to, ką praeityje 

darei po to, kai savo noru atsisakei didţiojo kunigaikščio sosto. Neuţmiršk, kad neturėdamas 

valdţios, tu gali daug daugiau nuveikti tautos labui, negu ją turėdamas. 

Baigęs savo perspėjimus išrinktiesiems atgimti ţemėje, arkangelas nuvedė juos pas Aukščiausiąjį. 

Maloniai priėmęs išrinktųjų pagarbos išreiškimą, Viešpats tarė: 

-Ţinau, kad grįţę į Ţemę jūs viską, kas buvo čia, uţmiršite. Tačiau viskas klostysis pagal čia 

numatytą scenarijų. Pagrindinė jūsų pareiga – tikėti Manimi, visomis išgalėmis mylėti tautą, 

tarnauti jai.   Net Aš negaliu pakeisti Ţemėje galiojančių dėsnių. Tačiau jūs visi turėsite daug progų 

ir galimybių išgirsti Mano arba Mano pagalbininkų balsą, primenantį apie meilę, gėrį, teisingumą ir 

jūsų paţadus. 

 Didţiausias jūsų laukiantis pavojus tai puikybė, kuri leidţia ţmonėms pasijusti dievais Ţemėje ir 

įtikėti savo neklystamumu. Tik puikybė, besaikis mėgavimasis valdţia ir turtais gali atimti 
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bendravimo su Manimi ar Mano pagalbininkais Ţemėje galimybę. Net ir tokiu atveju dar ne viskas 

bus prarasta. Net tuomet jūs turėsite galimybę nuoširdţiai įsiklausyti į savo tautos balsą, pabrėţiu į 

savo tautos, o ne kitų. Sakau jums, nedrįskite niekinti jos. Ţinokite, kad nuoširdţiai Manimi 

tikinčios tautos dalies balsas yra Mano balso aidas. Tik mokėkite jį išgirsti. Nepasiduokite netikrų 

pranašų įtakai, tapkite nuoširdţiai tikinčiais Manimi. Tuomet vėl turėsite galimybę bendrauti su 

Mano pagalbininkais, o gal ir su Manimi. 

Aminkite, kad ankščiau ar vėliau jūsų vėl lauks akistata su Manimi. Šį priminimą jums nuolat 

kartos visa jus supanti aplinka. Galvokite apie savo ir tik savo atsakomybę. Neteiskite tautos dėl 

savo klaidų pasekmių. Palikite tai Man. O Aš ţinau, kad jūsų tauta, ankščiau ar vėliau, atsidurs 

progreso siekiančios ţmonijos avangarde. Jūsų klaidos gali tik šiek tiek sulėtinti šį negrįţtamą 

procesą. Sėkmės, meilės, tikėjimo ir vienybės jums visiems. 

Tai taręs Viešpats dieviška veido šypsena ir rankos mostu išlydėjo susirinkusius į pavojingą ir ilgą 

kelionę Ţemėje…  

 

                                                      
 

    REDAKTORĖS ŽODIS         
 
 

aikraštėlio 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 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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