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2011-08-31
I. Veikla
Atsiliepė Valstybinė medicininio audito inspekcija, tirianti skundą dėl UAB “Biorezonansinė
diagnostika” veiklos. Inspekcija, nepagavusi firmos vadovo, išsiuntė jam oficialų reikalavimą leisti
apžiūrėti patalpas, kuriose galimai užsiimama neteisėta medicinine veikla.
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, ištyrusi mūsų skundą dėl UAB “Natura
munda” veiklos, atliko patikrinimą ir panaikino kai kurias UAB turėtas licencijas. Žinoma, esminės
problemos - šarlataniškų diagnostikos prietaisų naudojimo - tai neišsprendžia, todėl mes ieškosime
naujų būdų pašalinti šarlataniškiems įrengimams iš gydymo įstaigų.
Konkurencijos tarybai buvo išsiųsti šie skundai:
• dėl UAB “Porektus” klaidinančios reklamos. Ši bendrovė savo puslapyje www.luksoroziedas.lt
siūlė pirkti “Luksoro žiedą”, kuris “jau milijonams žmonių padėjo pakeisti gyvenimą”, “kaip
tikras magnetas, pritrauks prie Jūsų Jums brangius žmones”, “apsaugo nuo neigiamų bangų”.
Rezultatas - bendrovė uždarė tinklapį.
• dėl UAB “Energita” reklaminių teiginių. UAB “Energita”, kaip žinia, prekiauja “energijos
taupymo prietaisais”, kurie „Didina visos sistemos elektros energijos vartojimo veiksmingumą“
ir „Ilgina visos elektros įrangos tarnavimo laiką“. Rezultatas - prietaisų reklama buvo pakoreguota.
• dėl A. Dalenio firmos “Alenis” teiginių, naudojamų “bioenergetiniams vandens gaivintuvams”
reklamuoti. Atgaivintas vanduo, “Alenio” nuomone, “greitai sumažina organizmo nuovargį,
cukraus kiekį organizme, išskaido riebalų sankaupas, sumažina alkio jausmą, laikantis dietos”,
“gerina maisto produktų ir gėrimų (alaus, vaisvandenių, gaivinamųjų bei alkoholinių gėrimų)
kokybę, skonį bei ilgina jų realizacijos terminus”. Rezultatas - iš tinklapio dingo šių amuletų
reklama.
• dėl www.beza.lt skleidžiamos klaidinančios reklamos. Šiame tinklapyje UAB “Kristalė” prekiauja iš Azijos atsivežtomis “kelnaitėmis su deimanto pudra” (nuo celiulito); “liekninamaisiais
drabužiais” (esą liekninančiais, stangrinančiais kūną, ir darančiais visą glėbį teigiamų poveikių
sveikatai); “japoniška dušo galvute”, kuri spinduliuoja infraraudonuosius spindulius, taškosi
neigiamais jonais ir suskaldo vandenį “itin smulkiomis molekulėmis”; o taip pat, žinoma,
aparatais “SPA Cleanse”, kurie “detoksikuoja organizmą”.
• dėl sveikatosdovanos.lt skleidžiamos klaidinančios reklamos (prekiaujama apyrankėmis su
hologramomis, kuriose įrašyta paslaptinga “biologinė informacija”, daranti teigiamą poveikį organizmui)
• pakartotinai - dėl UAB “Energita” reklaminių teiginių (energijos taupymo prietaisai “Ultra”)
Taip pat LSD pareiškė palaikymą “Secular Europe Campaign”, už ką mes atsidūrėme jų palaikytojų
sąraše (http://secular-europe-campaign.org/supporters/). Pirmininkas sudalyvavo kampanijos metu
surengtose eitynėse už pasaulietinę Europą.
II. Pajamos ir sąnaudos
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Šį ketvirtį LSD neturėjo jokių pajamų ir sąnaudų. Sąskaitos likutis tebėra 224,50 Lt.
III. Turtas
Šį ketvirtį LSD neįgijo jokio turto. Visas LSD valdomas turtas tėra kanceliariniai reikmenys.
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