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2011 m. sausio 28 d. išsiuntėme mūsų, t.y. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Šiaulių 
skyriaus, Šiaulių pensininkų sąjūdžio, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto 
bendrijos ir šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinės grupės, prašymą Lietuvos pensininkų reikalų 
tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašydami, kad ši taryba kreiptųsi į LR 
Vyriausybę dėl kuo skubesnio sumažintų senatvės pensijų atkūrimo.  

Savo prašyme pateikėme ir pasiūlymus iš kur, mūsų nuomone, būtų galima paimti (sukaupti, 
gauti) pinigų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų atkūrimui.  

Lietuvos pensininkų reikalų taryba 2011-02-08 vykusiame posėdyje, dalyvaujant mūsų 
atstovams, išnagrinėjo gautą prašymą ir 2011-02-22 raštu kreipėsi į LR Vyriausybę.  

Likus dienai iki Pensininkų reikalų tarybos posėdžio, t.y. 2011-02-07, LR Prezidentė 
pareikalavo, kad sumažintos senatvės pensijos būtų atkurtos nuo 2012-01-01.  

Tokius LR Prezidentės žodžius įtakojo pirmiausia visuomeninės iniciatyvos, kurių viena 
galėjo būti ir mūsų – šiauliečių – iniciatyva.  

Tiesa, mes prašėme, kad sumažintos senatvės pensijos būtų atkurtos vėliausiai jau nuo 2011-
07-01, bet pensijų atkūrimas ir nuo 2012-01-01 nebuvo bloga žinia.  

Nors iš LR Vyriausybės ir negavome teigiamo atsakymo, bet iš Ūkio, Finansų, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų gavome gana išsamius atsakymus į mūsų pasiūlymus iš kur būtų 
galima paimti (sukaupti, gauti) pinigų pensijų atkūrimui.  

Šie atsakymai, patvirtinantys LR Vyriausybei pavaldžių ministerijų dėmesį mūsų ir 
Pensininkų reikalų tarybos iniciatyvai, gali labai praversti toliau gilinantis į pensijų kompensavimo 
ir didinimo klausimus.  

Nors pasiekėme tik tiek, kiek šiuo metu galėjome realiai pasiekti, tačiau mūsų iniciatyva ir 
bendradarbiavimas parodė, kad ateityje galime ir daug daugiau pasiekti, kad į mūsų konstruktyvius 
prašymus ir pasiūlymus dėmesį gali atkreipti ne tik Pensininkų reikalų taryba, bet ir aukščiausios 
valstybės institucijos.  

Šiuo metu gal dar ir būtų galima pakovoti, kad sumažintos senatvės pensijos būtų atkurtos 
bent jau nuo 2011-10-01, tačiau visas jėgas reikėtų mobilizuoti ir skirti sumažintų pensijų 
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kompensavimui iki 2014-01-01, pensinio amžiaus neilginimui, minimalių, mažų bei vidutinių 
senatvės pensijų didinimui, nepagrįstai didelių šilumos, maisto produktų ir kitų kainų mažinimui.  

Norint efektyviai siekti šių tikslų reikia, kad, pirmiausia, bent jau Šiaulių miesto pensininkai 
bei jų interesams atstovaujančių organizacijų vadovai imtų dirbti sutartinai, kaip tai buvo padaryta 
rengiant aukščiau paminėtą raštą Lietuvos pensininkų reikalų tarybai.  

Be to, Lietuvos pensininkų reikalų taryba, kiek supratome, labai palankiai įvertino mūsų – 
šiauliečių – iniciatyvą ir su šia taryba galėtų vykti puikus bendradarbiavimas.  

Todėl mūsų miesto pensininkams ir jų organizacijoms reikėtų pasinaudoti šiuo metu 
susidariusiomis palankiomis galimybėmis suvienyti savo jėgas ir įgyti svarią įtaką Vilniuje.  

Šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinės grupės nuomone, reikėtų sudaryti Šiaulių miesto 
pensininkų reikalų tarybą, kuri būtų ne politinė ir nepolitizuota struktūra, kartą per metus kviesti 
miesto pensininkų visuotinį susirinkimą, kreiptis į Lietuvos pensininkų reikalų tarybą, kad Šiaulių 
pensininkų reikalų tarybai skirtų vieną vietą Lietuvos pensininkų reikalų taryboje.  

Taip galima būtų suvienyti šiauliečių pensininkų ir jų interesams atstovaujančių organizacijų 
jėgas, palaikyti gerus santykius su Lietuvos pensininkų reikalų taryba, efektyviai ginti pensininkų 
interesus ir Šiauliuose, ir Vilniuje, inicijuoti reikalingas įstatymų pataisas, laiku užkirsti kelius 
visiems piktiems politikų sumanymams pensininkų atžvilgiu.  

Reikėtų spręsti klausimą, ar Šiaulių miesto pensininkų tarybos pirmininkas turėtų būti 
profesionalus teisininkas, ar reikėtų samdyti teisininką, kuris Šiaulių miesto pensininkų tarybos 
pirmininką, tarybą ir kiekvieną miesto pensininką konsultuotų tais klausimais, kurie susiję su 
pensininkų interesus liečiančiais įstatymais, jų pataisomis, LR Vyriausybės nutarimais, kitais 
norminiais aktais.  

Gal užtektų tokį teisininką turėti vien tik Lietuvos pensininkų reikalų tarybai prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.  

Jeigu Jūs manote, kad tikslinga būtų ir toliau kartu dirbti sprendžiant aktualiausius 
pensininkams klausimus, jeigu manote, kad šiame rašte išdėstytos mintys yra atviros, aktualios ir 
svarstytinos, kviečiame atvykti į šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinės grupės susirinkimą, kuris 
vyks šių metų balandžio 20 d. (trečiadienį) 17.30 val. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
posėdžių salėje (Vilniaus g. 88, Šiauliai).  
 
 
 
 
Pagarbiai,  
Iniciatyvinės grupės  
vadovas Vytautas Kabaila 


