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I. Veikla
Vilniaus rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pakartotinis paklausimas dėl Nemėžio bažnyčios
statybų finansavimo aplinkybių. Administracijos direktorė Liucina Kotlovska atsakė itin lakoniškai –
kad finansuota iš savivaldybės biudžete formuojamų paramos fondų, vadovaujantis savivaldybės
tarybos patvirtintomis fondų naudojimo taisyklėmis; visa tai esą galima rasti Vilniaus rajono
savivaldybės puslapyje. Bandysime ieškoti fondų naudojimo taisyklių ir žiūrėti, ar jos neprieštarauja
įstatymams ir ar naujos bažnyčios statybų finansavimas joms neprieštarauja.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui išsiuntėme raštą, prašydami išbraukti iš
Nacionalinio saugumo strategijos nuostatą, esą krikščioniškų vertybių nuvertėjimas yra grėsmė
nacionaliniam saugumui, ir pakviesti mus į strategijos svarstymą.
Mokesčių inspekcijai išsiuntėme paklausimą, ar ponas, tinklapyje beta.lt siūlantis savo biorezonansinės
diagnostikos paslaugas, turi galiojantį verslo liudijimą ir, jei taip, kokiomis ekonominės veiklos rūšimis
jis suteikia teisę verstis.
Iš UAB „Gangas“ nusipirkome du stebuklingus įrenginius:
- antiradiacinį lipduką „Mažius”, apsaugantį mobiliųjų telefonų vartotojus nuo elektromagnetinio
spinduliavimo;
- vandens valymo, sterilizavimo, šarminimo ir „energizavimo“ lazdelę „Energy water stick“.
Dabar ieškome laboratorijos, kurioje būtų galima atlikti minėtų prietaisų tyrimus, po kurių
pareikalausime grąžinti pinigus ir kompensuoti išlaidas tyrimams.
Vienam mūsų organizacijos nariui, užkibusiam ant sukčių iš „Provea“ kabliuko, padėjome surašyti
skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Rezultatas – „Provea“, ligtol gąsdinusi
pradedamais „teisiniais veiksmais“, staiga atsisakė pretenzijų. Apie tai dar tikiuosi parašyti mūsų
tinklapyje, kad ir kiti žmonės, susidūrę su šiais sukčiais, žinotų ką daryti.
Socialiniame tinkle „Facebook“ sukūrėme savo puslapį „Lietuvos skeptikų draugija“.
Galiausiai, įvyko visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo perrinktas pirmininkas ir padiskutuota
apie tolimesnę veiklą. Susirinkimo dokumentai jau nunešti į Registrų centrą.
II. Pajamos ir sąnaudos
Pajamų šį ketvirtį negauta. Išlaidos sudarė 29,80 Lt.
Išlaidos
29
Vandens valymo lazdelė „Energy water stick“
0,80
Banko mokesčiai
29,80
Viso*
* dar neatlikti atsiskaitymai už antiradiacinį lipduką „Mažius“ (9 Lt) ir duomenų įregistravimą Registrų
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centre (10 Lt).
III. Turtas
Šiuo metu draugijos valdomas turtas yra:
- 699,03 Lt atsiskaitomojoje sąskaitoje
- Antiradiacinis lipdukas „Mažius“
- Vandens valymo lazdelė „Energy water stick“
- Kanceliariniai ir pašto reikmenys

Pirmininkas

Ruslanas Ditkevičius

