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2011 METŲ IV KETVIRČIO ATASKAITA
2011-12-30
I. Veikla
Visų pirma, atsiliepė Konkurencijos taryba, tyrusi anksčiau išsiųstus skundus dėl UAB „Energita“
pardavinėjamų „energijos taupymo prietaisų“ ir dėl UAB „Sveikatos dovanos“ pardavinėjamų
„bioenergetinių apyrankių „Equilibrium“. Abi firmos sutiko pašalinti vartotojus klaidinančią reklamą.
Tiesa, UAB „Energita“ dabar užsiėmė „kuro taupymo“ prietaisų prekyba, ir, galimas daiktas, jais vėl
teks susidomėti.
Kadangi Konkurencijos taryba keturis mėnesius nesiteikė atsakyti į mūsų skundą dėl www.beza.lt
klaidinančios reklamos (deimantinės kelnaitės; japoniška dušo galvutė su infraraudonaisiais spinduliais,
valanti vandenį; organizmo detoksikacijos agregatas ir t.t.), jiems buvo išsiųstas pakartotinis
paklausimas. Gavau atsakymą, kad dalis neesminių dalykų ištaisyta, tačiau esminiai skundo teiginiai
buvo palaikyti pernelyg abstrakčiais ir nepagrįstais.
Savo ruožtu, Konkurencijos tarybai išsiųstas skundas dėl UAB „Litfas“ reklamuojamų EFX apyrankių,
kurios „užtikrina bendrą žmogaus kūno lauko savireguliaciją natūraliu dažniu“, padeda sportuoti ir t.t.
Valstybinei medicininio audito inspekcijai išsiųstas skundas dėl UAB „Vilniaus holistinės terapijos
centras“. Šis UAB-as, mano žiniomis, neturėdamas jokios licencijos, teikia neurologo ir kineziologo
paslaugas.
UAB „Porektus“ sukūrė tinklapį www.mediumas.lt, kuriame siūlo užsisakyti „aiškiaregio-mediumo
Darylo“ nemokamas paslaugas. Dėl šio tinklapio išsiųsti du skundai – Žurnalistų etikos inspektoriui dėl
Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų (žmonių nerealių, antgamtinių savybių propagavimas ir
raginimas naudotis būrėjų, ekstrasensų paslaugomis) bei Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl
telefonų ir elektroninio pašto adresų rinkimo tiesioginės rinkodaros tikslais (UAB „Porektus“ gali rinkti
tik vardus, pavardes, gimimo datas ir adresus).
Galiausiai, buvo imtasi pirmųjų žingsnių kovoje už sekuliarią valstybę. Mūsų narys Domantas Seime
sudalyvavo diskusijoje apie naująją Nacionalinio saugumo strategiją ir aiškiai pasisakė, kad strategijos
nuostata, esą „katalikiškų vertybių nuvertėjimas“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, pažeidžia
sekuliarios valstybės principus.
Reaguodami į pasirodžiusią informaciją, kad Vilniaus rajono savivaldybė skyrė apie 100 tūkstančių Lt.
naujajai Nemėžio bažnyčiai statyti, išsiuntėme paklausimą savivaldybės administracijai su prašymu
pateikti daugiau duomenų apie šį lėšų skyrimą. Priklausomai nuo atsakymo bus matyti, ar yra pagrindo
imtis tolesnių žingsnių.
Reaguodami į pasirodžiusią informaciją, kad Vilniaus Balsių vidurinėje mokykloje buvo surengtos
mišios, kreipėmės į Vilniaus savivaldybės švietimo skyrių su prašymu patikrinti, ar šioms apeigoms
buvo gautas tėvų arba mokinių prašymas, taip pat – ar mokiniai nebuvo verčiami jose dalyvauti.
Galiausiai, į mūsų draugiją priimtas dar vienas žmogus. Dabar LSD turi dešimt narių.
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II. Pajamos ir išlaidos
Parama iš gyventojų pajamų mokesčio
Nario mokestis

500.95
200

Tinklapio domenas ir talpinimas (UAB "Interneto
vizija")
Kanceliarinės prekės ir pašto paslaugos

-160.93

Banko mokesčiai
Pajamos viso
Išlaidos viso

-10.2
700.95
-196.62

-25.49

Mokėjo 8 asmenys (2 buvo susimokėję
už visus metus)
Vokai, pašto ženklai, registruotų laiškų
siuntimas

III. Turtas
Laikotarpio pradžioje draugijos sąskaitoje buvo 224,50 Lt likutis; laikotarpio pabaigoje 728,83 Lt.
Visas draugijos valdomas turtas yra kanceliariniai reikmenys (segtuvai, vokai, pašto ženklai) bei
metinis tinklapio abonementas.
Tvirtinu
Pirmininkas

Ruslanas Ditkevičius

