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Pradės veikti
Europos
darbo
inspekcija

Ypatingai svarbus vaidmuo tenka socialiniams
partneriams - profesinėms sąjungoms ir darbdaviams.
Darbuotojų mobilumas ES yra realybė ir galimybė.
Svarbu, kad darbuotojai būtų informuojami apie darbo
rinką, darbo sąlygas ir socialines garantijas, socialinio
draudimo
įmokas, mokesčius, - taip užtikrinant
sąžiningą mobilumą.
Daiva KVEDARAITĖ
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto narė
__________________________________

Su Motinos diena!

Darbas ir šeimyninis gyvenimas. Kaip
išlaikyti pusiausvyrą?

Europos darbo institucija (European Labour
Authority) pradės veikti dar šiais metais, dėl to 2019
m. vasario mėnesį sutarė Europos Parlamentas,
Europos Taryba ir Europos Komisija.
Iki 2019 m. gegužės mėnesio Europos Sąjungos
šalys galėjo teikti paraiškas, dėl to, kurioje šalyje bus
įkurtas pagrindinis biuras.
„Kaip Europos darbo institucija-inspekcija (EDI)
turėtų veikti, kad taptų efektyvia, kovojant su
socialiniu ir atlyginimų dempingu“,-taip vadinasi
Milano universiteto profesoriaus tyrimas.
Mokslininko
įžvalgos
pristatytos
Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų
grupės renginyje 2019 m.balandžio 2 d.
Pagrindinis EDI tikslas – rinkti informaciją ir
informuoti darbuotojus apie darbo sąlygas ES šalyse,
padėti mobiliems, komandiruotiems darbuotojams, be
to, bus organizuojami kelių šalių bendri darbo vietų
patikrinimai. Svarbi funkcija – bus tarpininkavimas.
Labai svarbu, kaip bus organizuojamas EDI valdymas
___________________________________________

Europos parlamento nariai ir Europos profesinių
sąjungų konfederacija (ETUC) 2019 m. balandžio 4 d.
prabalsavo už papildomas ir atnaujintas teises
dirbantiems tėvams ir globėjams. Šis direktyvos
atnaujinimo klausimas sprendžiamas nebe pirmą kartą:
iš pradžių apsvarstytas Trišalėje taryboje, pagaliau
pasiekė ir parlamentą. Atnaujintoje direktyvoje
planuojama suteikti tokias teise, kaip:
-10 dienų pilnai apmokamos atostogos gimus vaikui,
taip pat ši sąlyga bus taikoma vaiko ligos atveju;
-5 dienos apmokamų atostogų vaiko globėjams;
-lankstaus darbo grafiko pasirinkimas;
-atsiras lankstesnės galimybės abiems tėvams pasiimti
tėvystės atostogų.
„Ši direktyva yra gera žinia dirbantiems būsimiems ar
jau esamiems tėvams. Joje pristatomos kelios naujos
teisės, kuriuos jau daugeliui Europos sąjungos gyventojų
yra žinomos. Norima sulyginti narių teises visoje
Europoje be išimties. Norime įnešti naujovių, kurios
būtų apčiuopiamos ir naudingos,“ savo pranešime
____________________________________________

kalbėjo ETUC konfederacijos sekretorius Montserratas.
Tai dar vienas puikus pavyzdys, kaip darbdaviai ir
profesinės sąjungos bendradarbiaudamos išvien, gali ir
turi pasiekti puikių ir naudingų abiems pusėms
rezultatų.
www.etuc.org informacija
____________________________________________
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Autoriaus nuomonė

Kokią ateitį išsirinks lietuviai?

Paskutiniu metu apie kandidatus į Lietuvos
prezidentus buvo daug kalbėta, todėl nematau prasmės
kartotis. Tačiau būtų galima išskirti vieną svarbų
momentą – šie rinkimai vyks anksčiau nematytoje
geopolitinėje kovoje tarp Rusijos ir JAV fone, ir ne tik.
Kova vis aštrėja ir tarp buvusių NATO bloko
sąjungininkų, ir pačioje Europos Sąjungoje. Šiandien
būsimo pasaulio modelio tiksliai nenuspėsi, vadinasi
yra didelė tikimybė padaryti eilinę klaidą renkantis
vieną ar kitą naują kandidatą į Lietuvos prezidentus.
Jeigu nagrinėtume galimų lyderių trejetuką – Gitaną
Nausėdą, Ingridą Šimonytę ir Saulių Skvernelį, tai
bendras vaizdas tampa aiškus – jie mažai kuo skiriasi
vienas nuo kito. Laimėjus vienam iš jų, mes artimiausius
5 metus vėl gyvensime aptakių formuluočių bei politinio
neapibrėžtumo sąlygomis. Nė vienas iš paminėtų
kandidatų neturi valstybės lyderio kaip asmenybės,
savybių, kurių jie, tiesą pasakius, ir neturi.

Tokiomis sąlygomis prezidento rinkimai labiau
panėšės į didelio europinio kalėjimo atskiros kameros
paskirto prižiūrėtojo rinkimus. Prižiūrėtojo vaidmuo
kaip niekad tiksliai tinka visiem trims galimiems taip
vadinamiems priešrinkiminių batalijų lyderiams.
Kartodamas frazę „galimiems lyderiams“ aš linkęs
abejoti lietuvių žiniasklaidos brukamu taip vadinamu
kandidatų pasirinkimu. Man taip pat kelia abejonių
įvairių visuomenės apklausų duomenys. Būtina
paminėti dar vieną kandidatą, kuris oficialiai neįeina į
_____________________________________________________

„lyderių“ trejetuką, bet turi tų savybių, kurių reikia
valstybės vadovui. Kalba eina apie Vytenį
Andriukaitį. Mano nuomone, tai žmogus, kuris gali
visiškai pakeisti valstybės santvarkos politinį
landšaftą ir išvesti šalį iš griaunančios
„landsbergizmo epochos“. Aš retai klystu
kalbėdamas apie žmones, nors niekada nebuvau
asmeniškai pažįstamas su kandidatu į prezidentus V.
Andriukaičiu. Aš seniai stebiu jo politinę ir
visuomeninę veiklą ir galiu apibrėžtai pasakyti, jog
būtent šitas žmogus sugebėtų pakelti lietuvių tautos
sąmonę į kitą pasaulėžiūros lygmenį, vadinasi, duoti
jai šansą išgyventi.
Nukelta į 4 pusl.
____________________

Lietuvos profesinė sąjunga
„Solidarumas" kreipiasi į ministrą
Liną Kukuraitį

Dėl neskaidrios ir Darbo kodeksą pažeidžiančios
Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis" pertvarkos,
kurios metu jų pastatas bus perduotas Šiaulių nakvynės
namams, profesinė sąjunga kreipėsi į Socialinės
apsaugos ir darbo ministrą.

„Penkiasdešimt du Šiaulių vaikų globos namų
„Šaltinis“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariai
kreipėsi į mus prašydami sustabdyti Šiaulių vaikų
globos namų „Šaltinis“ pervarką, kuri vyksta
neskaidriai, pažeidžiant Darbo kodese numatytus
konsultavimo ir informavimo principus. Mes
raginame Šiaulių savivaldybę bei LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministeriją nedelsiant pradėti
darbuotojų informavimą ir konsultavimą, sudaryti
reorganizacijai vykdyti darbo grupę, susidedančią iš
darbdavio ir profesinės sąjungos atstovų, kaip to
reikalauja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.
Tokios jautrios pertvarkos turi būti vykdomos
atsakingai ir skaidriai, kad nenukentėtų šios įstaigos
darbuotojai ir jų globotiniai, kurie yra vaikai, turintys
negalią.
Rimtautas RAMANAUSKAS
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkės pavaduotojas
_______________________________Nukelta į 3 pusl.

Prieš 47 metus susidegino
Romas Kalanta
Sukanka 47-eri metai,
kai, protestuodamas
prieš sovietinį režimą,
Kaune susidegino
Romas Kalanta. Įvykis
sukėlė visoje Sovietų
Sąjungoje precedento
neturėjusias protesto
akcijas, o Lietuvoje
paskatino tolesnę kovą
dėl šalies nepriklauso –
mybės.

Pasak tuometinių liudininkų, 19-metis vaikinas
apsipylė benzinu, o užsiliepsnojęs sušuko „Laisvę
Lietuvai“. Romas Kalanta buvo nuvežtas į ligoninę,
tačiau jo atgaivinti nebepavyko.
Apie šio poelgio motyvus jis rašė savo užrašuose,
nurodęs, kad dėl jo mirties kalta tik santvarka.
Romo Kalantos žūtis paskatino protestus, o sovietų
valdžios bandymas paankstinti laidotuves sukėlė
dar didesnį visuomenės pasipiktinimą – į gatves
išėjo tūkstančiai žmonių. Jiems malšinti buvo
pasitelkta dvigubai daugiau milicininkų ir karių.
Per 1972 m.gegužės 14-15-osios įvykius buvo
suimti 402 žmonės.
Iš jų 351 vyras, 51 moteris, 97 komjaunuoliai,
192 darbininkai ir 37 tarnautojai.
33 asmenys buvo patraukti administracinėn
atsakomybėn, 8 - baudžiamojon atsakomybėn.
Romo Kalantos susideginimas atkreipė dėmesį į
okupuotos šalies padėtį ir Vakaruose, o Lietuvoje
paskatino žmones toliau kovoti dėl Lietuvos
valstybės nepriklausomybės atgavimo.
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, Romas
Kalanta po mirties apdovanotas pirmojo laipsnio
Vyčio Kryžiaus ordinu.
Kiekvienais metais Gegužės 14-oji Lietuvoje
minima kaip Pilietinio pasipriešinimo diena.
„Darbininkų balsas“
_____________________________________________
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Krisas Smitas – JAV Kongreso narys:
Sprendimai ir vertybės, kurios apibrėžia Ameriką

Vertimas į lietuvių kalbą
Laisvės ir teisingumo siekis vienija mus kaip Amerikiečius – dėl to esu be galo susirūpinęs, kad Jungtinės
Valstijos yra pasiryžusios išduoti teisėją Neringą Venckienę Lietuvai, kur ji būtų teisiama už atsisakymą
gražinti seksualiai išnaudotą mergaitę įtariamai išnaudotojai. Taip pat nerimą kelią faktas, kad ne mažiau kaip
du Lietuvos teisėjai, tiesiogiai dalyvavę jos byloje, neseniai buvo įkalinti Lietuvos teisinę sistemą krečiančio
kyšininkavimo ir korupcijos skandalo metu. Tačiau teisėjos Venckienės ekstradicija juda į priekį.
Teisėja Venckienė savo akimis matė korupciją Lietuvos teisminėje sistemoje pedofilijos bylos metu – savo
4 metų dukterėčios byloje, kuri liudijo, kad ji buvo seksualiai išnaudota jos motinos draugų, įskaitant valdžios
pareigūnus. Po pakartotinių teisingumo siekių, teisėja Venckienė matė Lietuvos policijos ir prokurorų aplaidų
šios bylos tyrimą. Ji matė, kad teismo psichologai patvirtino ne vieną kartą, kad mergaitės liudijimai yra
patikimi. Ji matė Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, mergaitės motinai turi būti pareikšti kaltinimai dėl jos
vaidmens mergaitės išnaudojime. Ir tada ji pamatė 240 policijos pareigūnų įsiveržiančių į jos namus,
išlaužančius duris, ir smurtu perduodančius klykiančią, besipriešinančią dukterėčia jos kaltinamai motinai, dar
prieš prasidedant teismo procesui pedofilijos byloje. Kai pagrindinė liūditoja pradingo, valdžios pareigūnas
buvo išteisintas, o motina neteista. Teisėja Venckienė matė naujos, antikorupcinės partijos susikūrimą, kuri
buvo įkvėpta jos šeimos tragedijos. Ji buvo išrinktą į Lietuvos Parlamentą su visuomenės palaikymu. Ir tuomet
ji pamatė puolimą, valdžios bandymą panaikinti jos parlamentinį imunitetą ir jai pateikti kaltinimus. Ir net po
jos pabėgimo ir prieglobsčio prašymo Jungtinėse Valstijose, 2013 metais, kaltinimai vis augo. 35 kaltinimai,
nuo „melagingų pareiškimų” dėl kreipimosi į teismus dukterėčios vardu, iki valstybės himno išniekinimo ir
teismo pažeminimo, iki pareigūno sužalojimo kuomet jos dukterėčia buvo per prievartą paimta iš jos namų.
Jos politinio prieglobsčio byla bus išgirsta liepos mėnesį, jeigu iki tol ji nebus išduotą Lietuvai.
Ar teisėja Venckienė tikrai tokia „nusikaltėlė” kurią mes išduodam iš Jungtinių Valstijų? „Nusikaltėlė” kuri
rizikuoją viską, kad apsaugotų vaiką nuo seksualinio išnaudojimo? „Nusikaltėlė” kuri kovoja su korupcija
teisinėje sistemoje ir kandidatuoja į Lietuvos Parlamentą siekdama reformų?
Šiuo metu teisėja Venckienė žiuri per Čikagos federalinio kalėjimo langus, dėl tinkamo proceso trūkumo
šalyje kurioje ji ieškojo teisingumo ir apsaugos. JAV federaliniai prokurorai prašo pagreitinti jos ekstradiciją,
kovodami su jos prieglobsčio prašymu. JAV federaliniai prokurorai teigia, kad valdžios korupcija ir vaiko
išnaudojimo byla nėra svarbios detalės jos ekstradicijos byloje, jos istorijos pusė nesvarbi. JAV federaliniai
prokurorai teigia, kad tik Valstybės sekretorius turi galią nutraukti ekstradiciją ir nuspręsti, kad Lietuvos
kaltinimai yra politiškai motyvuoti.
Valstybės sekretorius to dar nepadarė. Ekstradicija net buvo

patvirtinta. JAV Valstybės sekretorius Mike Pompeo gavo dešimtis laiškų iš dabartinių ir buvusių
Lietuvos valdžios atstovų, taip pat buvusių politinių kalinių, įspėjant, kad Lietuvos kaltinimai yra
politiškai motyvuoti. Jis gavo įrodymus, kad Lietuvos Aukščiausio Teismo pirmininkas, 2012 metais
atėmė galimybę į nešališką teismą, sakydamas, kad teisėja Venckienė „yra pūlinys teisinėje
sistemoje” ir „visos valstybės bėda”.
JAV Valstybės sekretorius gavo interviu kopiją su Lietuvos prokuroro, kuriame jis prisipažįsta, kad
panaikino dalį kaltinimų iš ekstradicijos prašymo, jog jis neatrodytų politiškai motyvuotas, ir

_______________________________________________________________________________________

LIETUVOS JUODOJI DATA

paaiškino, kad nauji kaltinimai galės būti pateikti
jeigu teisėja Venckienė bus sugrąžinta į Lietuvą.
Vietoj to, kad persekiotų pareigūnus kurie išnaudojo
teisėjos Venckienės dukterėčia, Lietuvos vyriausybė
ir teismai pasirinko teisėją Venckienę ir jos šalininkus
taikiniu. Mergaitės seneliai, medicinos profesionalė
kuri liudijo byloje, žurnalistais kurie rašė apie bylą,
kaimynai, žmonės dalyvavę protestuose ir daugelis
kitų siekusių teisingumo buvo teisiami už „melagingus parodymus” ir kitus nusikaltimus.
Dabar, du kaltinti valdžios pareigūnai yra negyvi,
kaip ir vaiko tėvas ir kiti svarbūs liudytojai. Lietuvos
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas nustatė, kad
aplaidumas sukompromitavo tyrimą prieš valdžios
pareigūnus. O Lietuvos teismai, kuriose vyko šios
bylos, šiuo metu patekusios į sistemingą korupcijos
skandalą. Klaidingų sprendimų šioje byloje pataisyti
nebeįmanoma, teisingumas Lietuvoje nebepasie –
kiamas. JAV Valstybės sekretorius gavo interviu
kopiją su Lietuvos prokuroru, kuriame jis prisipažįsta,
kad ar Valstybės sekretorius išsiūs teisėja Venckienę
atgal į Lietuvą, kur ji bus teisiama už dukterėčios
saugojimą, ar leis pasilikti Jumgtinėse Valstijose ir
pabaigti jos prieglobsčio prašymą, yra sprendimas,
kuris apibrėš mus kaip tautą-tikiuosi būsime tauta,
kuri stovi už laisvę ir teisingumą visiems.
Krisas Smitas, respublikonas, JAV atstovas iš Naujojo
Džersio, opozicijos lyderis Atstovų Rūmų Žmogaus Teisių
__________________________________________komitete
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„Gana diskriminuoti kalėjimų
medikus!“

Lietuvos įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų
profesinė sąjunga „Solidarumas“, neapsikentusi
nevykdomų pažadų pagerinti įkalinimo įstaigų medikų
apmokėjimą bei darbo sąlygas ir protestuodama prieš
Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento
siūlomą pertvarką, vykdoma pažeidžiant pasirašytus
susitarimus ir socialinio dialogo principus, 2019 m.
balandžio 2 d. 12 val. surengė piketą prie Vyriausybės
rūmų „Gana diskriminuoti kalėjimų medikus!“, tuo
siekdami paviešinti Lietuvos visuomenei grėsmingą
padėtį, kuri susidarė įkalinimo įstaigose, Vyriausybei
neskiriant medikų ir slaugytojų veiklai pakankamo
finansavimo.
Inf. LPS „Solidarumas“
_____________________________________

Nustatytas ryšys tarp piniginių
premijų ir darbuotojų psichologinių
problemų

JAV ir danų mokslininkai teigia, kad piniginės premijos,
mokamos už pasiektus rezultatus, gali būti susijusios su
prastėjančia
darbuotojų
psichologine
sveikata.
Vašingtono ir Orhuso universitetai atliko pirmąjį
išsamų darbuotojų medicininių įrašų ir jų gaunamo
atlygio formos tyrimą.

Ištyrę daugiau nei 300.000 darbuotojų, mokslininkai
pastebėjo, kad bendrovei perėjus prie piniginių priedų,
kurie mokami priklausomai nuo darbuotojo rezultatų,
___________________________________________

kolektyvo dalis, vartojanti vaistus nuo depresijos,
padidėja 5,7%.
Tyrėjai teigia, kad tikrasis paveiktų žmonių
skaičius yra didesnis, mat ne visi kreipiasi į medikus,
rašo „Phys.org“. Pavyzdžiui, JAV tik vienas iš trijų
su psichologinėmis problemomis susiduriančių
žmonių kreipiasi pagalbos į profesionalius
gydytojus. Kenčia vyresni. Tokios ligos daug
kainuoja ne tik darbuotojui, bet ir pačiai įmonei,
pabrėžia mokslininkai.
Tyrimas parodė, kad daugiausia streso motyvacinės
sistemos įvedimas sukelia vyresniems nei 50 metų
darbuotojams. Šios amžiaus grupės žmonės sudarė
praktiškai visą vaistus nuo depresijos pradėjusių
naudoti darbuotojų dalį.
Vyresniems darbuotojams sunkiau pakeisti
darbovietę ir išmokti naujų įgūdžių, prisitaikyti prie
pokyčių, teigia mokslininkai.
Taip pat tyrėjai pastebėjo, kad įvedus motyvacinę
piniginę sistemą, moterys dažniau nei vyrai
pasirinkdavo palikti įmonę.
VŽ
__________________________________

„Drąsos kelias“ politinės partijos
Klaipėdos skyrius
Piliečius priima darbo dienomis
Nuo 8:00 val. iki 15:00 val.
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
(prieš Sporto rūmus, durų kodas -247)
Tel. (8-46) 217825, tel./faksas: (8-46) 411019
Mob. tel. 8-686-17406,
El. paštas: klaipeda.drasoskelias@gmail.com

Gegužės 1-oji – Tarptautinė
darbininkų solidarumo diena

Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar
1886 metus. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto
policija buvo priversta malšinti darbininkų
demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo
sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną.
Malšinant demonstraciją neapsieita be aukų. Po
trejų metų Paryžiaus II-asis tarptautinis kongresas
paskelbė gegužės 1-ąją viso pasaulio darbininkų
solidarumo diena.
Į Lietuvą ši šventė atėjo

Sovietų Sąjungos metais ir todėl Lietuvai atgavus
nepriklausomybę šios šventės buvo nepagrįstai
kratytasi, nežinant visos jos istorijos.

Dabar Tarptautinės darbininkų šventės metu
siekiama ne tik pagerbti gerus darbuotojus, bet ir
atkreipti dėmesį į darbininkų teises, padėti
bedarbiams įveikti skurdą, pasirūpinti darbininkų
sauga ir sveikata.
„Darbininkų balsas“
___________________________________________________

Darbo ginčai bylose dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir
viešas įmonių, bendrovių, organizacijų paskelbimas, kurioms
pateikti darbuotojų ieškiniai darbdaviams , savininkams dėl
uždelstų ir neišmokėtų atlyginimų, netesybų darbuotojams
išmokėjimo, delspinigių išieškojimo (DK 147 str. 1 d., 2 d.).

UAB „Eskovara,“ UAB „Ūkininkų patarėjas,“ UAB“Geltas,“
UAB „Konsolė,“ UAB „AVA Statyba,“ UAB „Datesta,“ UAB
„Termotaupa,“ UAB „Nermista,“ UAB „Domresta,“ UAB
„Rovana,“ UAB „Rekostata,“ UAB „Skorgenas,“ UAB
„Hodera,“ UAB „Stamita,“ UAB „Borana,“ UAB „Fikripa.“

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos
darbo inspekcija
Tel. 8-46-217825, 8-46-411019, 8-686-17406
El. p. kmapsp@gmail.com
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„Palankiau apskaičiuotas senatvės
pensijas jau gavo dauguma pensijų
gavėjų“
Įsigaliojus 2018 m. gruodžio 11 d. LR Seimo
priimtam Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I549 6, 8, 19, 33, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo
įstatymui Nr. XIII-1728, pagerinta senatvės pensijos
amžių sukakusių neįgaliųjų padėtis ir suvienodintos
priedo už stažo metus apskaičiavimo taisyklės
senatvės pensijoms, paskirtoms iki ir po 1995 metų.

Įstatyme nustatyta palankesnė senatvės pensijos amžių sukakusiems neįgaliesiems didesnių – senatvės pensijų
– apskaičiavimo tvarka, taikant nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančią šių pensijų apskaičiavimo tvarką.
Pagal įstatymą netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams, kuriems senatvės pensijos amžius sukako
iki 2017 m. gruodžio 31 d. (toliau – neįgalieji), iki šios datos paskirtų senatvės pensijų, apskaičiuotų pagal
Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas, mokėjimą atnaujina (jeigu senatvės pensija didesnė už gaunamą
netekto darbingumo (invalidumo) pensiją) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo
įstaiga (toliau – VSDFV įstaiga) be asmenų prašymo nuo 2018 m. sausio 1 d.
Šiems asmenims ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. VSDFV įstaiga išmoka susidariusį nuo 2018 m. sausio
1 d. pensijų dydžių skirtumą. Pensijų dydžių skirtumas išmokamas ir tiems neįgaliesiems, kurie patys kreipėsi
dėl senatvės pensijos mokėjimo atnaujinimo ir šių pensijų mokėjimas buvo atnaujintas nuo vėlesnių datų negu
2018 m. sausio 1 d.
Tik tuo atveju, jeigu pirmiau paminėti neįgalieji nesikreipė dėl senatvės pensijos paskyrimo, jiems senatvės
pensijos pagal Pensijų įstatymo nuostatas skiriamos nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal jų pateiktus VSDFV įstaigai
prašymus, jeigu prašymą skirti socialinio draudimo senatvės pensiją asmuo pateikia iki 2020 m. gruodžio 31
d. (pateikusiems prašymą nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vėlesnių datų naujo dydžio senatvės pensija apskaičiuojama
ir mokama nuo teisės gauti pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki kreipimosi dėl
pensijos paskyrimo dienos).
Pagal įstatymą į senatvės pensijos apskaičiavimą įtraukus priedo už stažo metus mokėjimą ir neperskaičiuotų
senatvės pensijų gavėjams, kurie yra įgiję didesnį kaip 30 m. pensijų socialinio draudimo stažą, šį priedą už
stažo metus VSDFV įstaiga apskaičiuoja nuo 2018 m. sausio 1 d. be asmenų prašymo ir nuo šios datos
susidariusį pensijų dydžių skirtumą išmoka ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 31 d. (neperskaičiuotos pensijos –
tai iki 1995 m. sausio 1 d. paskirtos ir pagal Socialinio draudimo pensijų įstatymą neperskaičiuotos pensijos).
Didžiajai daliai asmenų jau išmokėtos pagal pirmiau minėtas įstatymo nuostatas apskaičiuotos senatvės
pensijos ir susidaręs pensijų dydžių skirtumas, o galutinai išmokėjimas baigtas šių metų balandžio mėnesį.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas
_________________________________________________________________________________
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Lietuvos profesinė sąjunga
„Solidarumas" kreipiasi
į ministrą Liną Kukuraitį

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos
ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui
PAREIŠKIMAS

2019 m. balandžio 15 d.
Šiauliai
„Mes, Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“
darbuotojai, priklausantys Šiaulių vaikų globos
namų „Šaltinis“ profesinei sąjungai „Solidarumas“ ir
įstaigos darbuotojai, pareiškiame ir reikalaujame
užkirsti kelią įstaigos žeminimo ir diskreditacijos
procesams, nesibaigiantiems patikrinimams, kurių
uždaviniai dažnai dubliuojasi. Gerai organizuotas
skundų srautas ir patikrinimai mūsų požiūriu yra
neatsiejama įstaigos prijungimo prie Šiaulių miesto
savivaldybės
dalis.
Prijungimas
vykdomas
neskaidriai, nėra viešinimo, derybos vyksta „po
stalu“, nežinoma darbuotojų ir čia gyvenančių
globotinių ateitis. Prašome ir reikalaujame
sustabdyti šiuos procesus, į prijungimo prie
savivaldybės derybas įtraukti profesinės sąjungos
atstovus, atsakyti į klausimą - kur dingo įstaigos
pertvarkos planai paruošti dar 2017 metų lapkričio
mėnesį, kodėl jie neįgyvendinami, nors pritarimas
jiems buvo duotas.
Pridedama:
Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“
52 darbuotojų raštas su parašais - 4 (keturi) lapai.
Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“
profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkė Lina JURIENĖ
_________________________________________
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Vyko susitikimas su vidaus reikalų
viceministru dėl Nacionalinės
kolektyvinės sutarties

LPS „Solidarumas" atstovai susitiko su kandidatu
į Lietuvos Prezidentus Gitanu Nausėda

Lietuvos
profesinės
sąjungos
„Sandrauga“
pirmininkas Kęstutis Juknis bei teisininkė Laura
Rudzevičiūtė 2019 m. balandžio 15 d., dalyvavo Lietuvos
vidaus reikalų ministerijos organizuotame susitikime
dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties su viceministru
Dariumi Urbonu.
Jau ne pirmą kartą organizuojamame susitikime taip
pat dalyvauja ir kitų profesinių sąjungų atstovai.

Susitikime
buvo
aptariamos
Nacionalinės
kolektyvinės sutarties turinio detalės, kuriuos turės
teigiamos įtakos Vidaus reikalų ministerijos sistemoje
dirbantiems darbuotojams: statutiniams pareigūnams,
pasieniečiams, viešojo saugumo pareigūnams ir
kitiems dirbantiems šioje srityje.
Teisininkė Laura Rudzevičiūtė pagrinde atstovaujanti
Lietuvos profesinės sąjungos „Sandraugos“

statutinius pareigūnus prieš susitikimą kalbėjo,

jog tokie susitikimai, kuriuos organizuoja VRM
sistemos vadovybė su profesinėmis sąjungomis yra ne
kas kitą, kaip puikus kelias vystyti socialinį dialogą bei
bendradarbiauti. Profesinės sąjungos „Sandrauga“
pirmininkas Kęstutis Juknis taip pat pridūrė, jog
ateityje dar glaudesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo tikisi iš visų ministerijų ir jų vadovų.
Inf. LPS „Sandrauga“

2019 m. balandžio 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ būstinėje susitikime su profesinių
sąjungų atstovais dalyvavo kandidatas į Lietuvos Prezidentus Gitanas Nausėda.
Susitikimas įvyko
paprašius kandidatui. Gitanas Nausėda trumpai pristatė save, savo daktarinę disertaciją, kurios viena iš
nagrinėjamų temų buvo Trišalės tarybos veikla. Svečias pasidžiaugė, kad arba jo disertacijos dėka, arba tai
buvo tiesiog sutapimas, bet praėjus 1,5 metų po jos parašymo Lietuvoje buvo įkurta Trišalė taryba. Tačiau
dabartinės Trišalės tarybos veikla G.Nausėdos netenkina, nes ji neturi pakankamai galių, o daug klausimų
sprendžiami jai nedalyvaujant. Jo nuomone, Trišalėje taryboje turėtų būti platesnis strateginių klausimų
svarstymas, kuomet viena šalis paaukoja dalį gėrio, vardan bendro gėrio. Derybose yra trys šalys, tačiau
Vyriaysybė nejučiomis pradeda daugiau atstovauti darbdavius, nes pati - darbdavys.
Kalbėdamas apie minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) didinimą kandidatas pabrėžė, jog iki 2011
metų jis buvo skeptikas dėl minimalios mėnesinės algos didinimo. Tačiau vėliau pamatęs MMA didinimo
naudą pakeitė savo nuomonę. Tai sukėlė pirmą jo rimtą konfliktą su tuometiniu Ministru Pirmininku
A.Kubiliumi. Minimali alga tuomet buvo pakelta nuo 800 iki 850 litų. Tačiau, kaip parodė ateitis, pasikeitus
Vyriausybei ir minimalią algą pakėlus iki 1000 litų, tai nepablogino nei Lietuvos konkurencingumo, nei
Lietuvos finansinės padėties. Kandidato į Prezidentus nuomone, MMA ir vidutinės algos santykis neturi
________________________________________________________________________Nukelta į 4 pusl.
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LPS „Solidarumas" atstovai
susitiko su kandidatu į Lietuvos
Prezidentus Gitanu Nausėda

persiristi 50%. Lietuvoje labai didelis „šešėlis“, tai
parodo ir vartojimo vienam žmogui rodiklis.
Anot G. Nausėdos, turi būti „socialinė taika“, o dabar
profsąjungoms bando „nukirpti nagus“, kad negalėtų
kaip lygūs su lygiais kovoti dėl savo narių teisių.
Susitikime taip pat buvo pabrėžtas ir darbuotojų
dalyvavimo pelno paskirstyme klausimas. Jo
nuomone, tai turėtų būti ne priedai prie algos, o
atsižvelgiant į įmonės metinius rezultatus, dalį pelno
reikėtų paskirstyti darbuotojams. Galbūt galima kažką
pakeisti pertvarkant mokesčių sistemą.
Kalbant apie imigrantus, dirbančius Lietuvoje, anot
kandidato, turėtų būti tokia praktika, jog už tą patį
darbą, mokamas vienodas atlyginimas. Jeigu
imigranto atlyginimas už tą patį darbą yra bent 5%
mažesnis, tai jau yra dempingavimas. Paklaustas dėl
Europos parlamente svarstomo Mobilumo paketo,
kandidatas atsakė, jog tai Lietuvos išstūmimas ir
Europos darbo rinkos. Turėtų būti kompensacinės
priemonės dėl Mobilumo paketo.
Paklausus dėl
užsienio politikos G.Nausėda pabrėžė, jog kaimynai
turi gyventi gražiai. Santykiai turi būti kiek įmanoma
draugiškesni. Valstybė turi palaikyti draugiškus
santykius su visomis valstybėmis, kurios to nori.
Tačiau, vykdant politiką Rusijos atžvilgiu, negalima
nematyti ką ji daro Ukrainoje, ir negalime būti tikri,
kad tas neatsitiks ir Lietuvoje. Kandidatas sakė, jog
nenori suplakti Rusijos ir Baltarusijos, o nori, jog
Lietuva sieną vakaruose turėtų su Baltarusija. Tai
ekonomiškai Lietuvai naudinga. Diskusijoje, kurioje
dalyvavo atstovai iš medicinos, transporto,
geležinkelių, energetikos, kelių priežiūros šakų
profesinių sąjungų, buvo iškelta daug klausimų dėl
darbų saugos, dėl susidorojimo su profesinių sąjungų
lyderiais, dėl pensijų reformos ir pan.
_______________________Inf. LPS „Solidarumas“
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Ruta Visocnik:
Vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba vis labiau
ir labiau tampa policinės
valstybės įrankiu

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VTAS)
vis labiau ir labiau tampa policinės valstybės įrankiu.
Pakanka VTAS nuomonės, kad „galėjo būti“
padaryta nusikalstama veika – ir pradedamas
ikiteisminis tyrimas. O kad, pvz., Kauno VTAS yra
linkusi tėvus apkaltinti nebūtais dalykais, įsitikinu
beveik kiekvienu vaikų paėmimo atveju; ypač
populiaru yra apkaltinti girtavimu, grėsmės vaikams
kėlimu arba fiziniu smurtu neturint jokių įrodymų.
Tada VTAS pareiškia, kad tėvai gali kenkti
ikiteisminaim tyrimui (net jei vienas iš jų nekaltinamas
nusikaltimo prieš vaiką padarymu), ir štai abu tėvai
(nors bent vienas iš jų niekuo nesusijęs su tiriamu
įvykiu) nušalinami nuo proceso.
____________________________________________________

Vaiko interesams imasi atstovauti VTAS
darbuotojai, kurie leidžia vykti siaubingai
neprofesionalioms vaikų apklausoms ir siekia tik
vieno – tėvų ar vieno iš tėvų apkaltinimo, nes juk
reikia pateisinti vaiko paėmimą, ar ne?
Eglės Kručinskienės baudžiamojoje byloje
Gintarui Kručinskui nebuvo leista įgyvendinti
savo, kaip sūnaus tėvo, teisių ir atstovauti sūnaus
interesams, nors G.Kručinskui nebuvo pareikšti
jokie kaltinimai. Vaiko atstovo vaidmenį atliko
Kauno miesto VTAS – ta pati institucija, kurios
darbuotojas
Izmailovas
agresyviai
elgėsi
mažamečio vaiko atžvilgiu ir net nesiteikė
pasirodyti teisme, nors buvo kviestas net kelis
kartus. Tiesiog šiaip, be jokių motyvų, be teismo
sprendimo vaiko tėvas buvo nušalintas nuo savo
prigimtinės teisės ir pareigos būti savo
nepilnamečio vaiko atstovu.
O iki tol galvojau, kad Lietuvoje galioja Civilinio
kodekso 3.157 straipsnis „Atstovavimas vaikams“:
„Tėvai yra savo neveiksnių nepilnamečių vaikų
atstovai pagal įstatymą, išskyrus tėvus, teismo
sprendimu pripažintus neveiksniais šioje srityje
arba ribotai veiksniais šioje srityje, ir kitus šiame
kodekse nustatytus atvejus“.
Taigi, tuo remdamasi ir darau išvadą, kai vaiko
teisių apsaugos institucijos darbuotojų nuomonė
Lietuvoje turi daugiau galios negu įstatymas, šiuo
atveju – Civilinis kodeksas.
Rūta VISOCNIK

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kokią ateitį išsirinks lietuviai?

Skirtingai nei paminėtas kandidatų trejetukas,
Vytenis Andriukaitis žino, kas yra žmogaus kančios ir
skausmas. Jo gyvenimas nebuvo rožėmis klotas, visko
jis pasiekė savo pastangomis. Svarbiausia yra tai, jog
jis žino, kas yra blogis ir gėris.
„Mums būtina išvengti diskriminacijos, politinio
spaudimo, nacionalizmo apraiškų ir asimiliacijos. Tai
nėra tas kelias.“ – pasakė Vytenis Andriukaitis. Jis
prisiminė, kaip tolimoje Jakutijos kaime Kiusiur gimęs
tremtinių šeimoje, dar būdamas vaikas, suprato, kas
yra žmogaus kalbos ir tautybės teisių suvaržymai. Nuo
savęs galiu pridurti, jog aš pats kaip politinio tremtinio
sūnus linkęs tikėti žmonėmis, kurie patyrė tam tikrų
gyvenimo išbandymų. Netikiu tais, kurie lengvai
keičia savo pažiūras ir prakeikia savo istorinę praeitį,
kurios dėka, beje, šitie viską prakeikiantys žmonės ir
atėjo į šį pasaulį. Tokių žmonių veiksmuose net
nesimato būtinos lyderiui gyvenimiškos išminties.

Atkreipkite dėmesį į „landsbergistų“ klano įkūrėjų,
eskaluojančių įtampą su Rusija, biografiją.
Praeityje jie visi kaip vienas tikėjimu ir tiesa tarnavo
TSRS. Jų žaibiška karjera Tarybinėje Lietuvoje sunku
net patikėti. Kalbame apie Vytautą Landsbergį, Dalią
Grybauskaitę ir kitus. Tuo laiku, kai daugelis paprastų
lietuvių buvo persekiojami, šie žmonės mėgavosi visomis
privilegijomis, kurias jiems suteikdavo sovietinė valdžia.
Šiuolaikinėje Lietuvoje jiems pavyko sukurti savo
apribotą informacinį pasaulį, kupiną istorinių mitų ir
atviro melo.

Kad išsaugotų savo valstybę, savo tautą, lietuviai turi
suprasti ne tik vykstančius globalius procesus, bet ir
būti jų dalyviais kartu formuodami bendražmogišką
pasaulėžiūrą, pagrįstą istoriniais ryšiais susijusius
nacionalinius interesus. Permainų epochoje išgyvena
tas, kuris atsimena savo šaknis, išsaugo savo kultūrą ir
gerbia savo istoriją. Teks viską prisiminti, bet
pradžioje mums visiems būtina išeiti iš jau minėto
apribotos informacinės erdvės.
Ką tautai davė landsbergizmo epocha?
„Landsbergizmo“ epocha paliko savo korekcijas
visuomenės sąmonėje, kurios privertė ją gyventi
____________________________________________________

neapykantos ir baimės atmosferoje. Neapykanta visada
bumerangu sugrįžta neapykantos šaltiniui, kol
galiausiai jį ir sunaikina. Šią tiesą anksčiau ar vėliau
mums teks priimti. Aš kalbėjau su daugeliu žmonių,
nusprendusių palikti arba jau išvažiavusių iš Lietuvos.
Dauguma jų nurodė, kad išvykimo priežastis – vis
didėjantis lietuviško elito agresijos lygis. Žmonės
pavargo gyventi uždaroje informacinėje erdvėje,
kupinoje valdžios skleidžiamos baimės ir neapykantos.
Melas ir veidmainiškumas tik papildo epochą, kurioje
paskutinius dešimtmečius ir gyvena tauta. Kai skaitai
lietuvišką spaudą arba žiūri lietuvišką televiziją, tai
nesąmoningai ateina mintis apie skirtingų laidų vedėjų
ir žurnalistų ribotą pasaulėžiūrą, jei taip tą galima
pavadinti. Tas pasaulis, kurį stengiasi pristatyti
lietuviška žiniasklaida, yra toli nuo tikrovės ir
dažniausiai ji tiesiog klaidina savo skaitytojus. Bet kuri
propaganda lengvai virsta melu, kai operuojant
įvairiais nepatvirtintais faktais yra iškraipoma objektyvi
tiesa. Tas pats pasakytina ir apie ribotą informaciją,
kurioje pagrindu imami tik tie faktai, kurie naudingi tam
tikrai asmenų grupei, o kiti nepaneigiami faktai realiai
parodantys tikrovę, yra ignoruojami. Tauta, kuri sukasi
ribotoje informacinėje erdvėje, lengva manipuliuoti,
nukreipti ją reikiama kryptimi. Lietuvių skaitytojui
nuolat peršamas ribota vykstančių pasaulyje įvykių
traktuotė. Geopolitinės kovos sąlygomis svarbiausia yra
suprasti ir įvertinti savo vaidmenį šitame procese. Kitu
atveju egzistuoja didelė rizika be pėdsakų išnykti
bendroje naujojo pasaulio struktūroje. Vakarų Europa
jau ima suprasti tą riziką, ateinančią su nauja realybe.
Kaip mes benorėtume, bet Europa jau niekada nebus
tokia, kokia buvo anksčiau. Daugelis europiečių
politikų tą jau supranta, todėl lietuvių rusofobams jie
neleidžia patekti į europietiškas struktūras. Buvęs
Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius jau
iškrito iš kovos dėl Europos Tarybos generalinio
sekretoriaus posto. Tokį nepalankų A. Kubiliui
sprendimą priėmė Europos Tarybos ministrų komitetas.
Gegužę įvyksiantys rinkimai į Europarlamentą,
manau, atneš dar daug siurprizų lietuvių „elitui“,
įpratusiems viskuo kaltinti Rusiją.
___________________________________________

„Landsbergizmo“ epocha įklampino Lietuvą į
tikruosius tamsius viduramžius, atvėrė kelią tikrų
tikriausiai raganų medžioklei.
Daugelis žmonių bijo kalbėti politikos temomis ir
vengia net užuominom kritikuoti valdžią. Lietuvoje
jau tapo įprasta kaltinti bet kurį žmogų, kurio
nuomonė nesutampa su oficialios valdžios
nuomone. Net mąstančių žmonių pateikiamus
faktus lietuviška žiniasklaida arba iškraipo, arba
nutyli. Paskutiniu metu kitaip mąstantiems
piliečiams imta klijuoti „valstybės priešų“ etiketė.
Nesinoris tikėti, jog mūsų tauta prarado sveiko
proto nuovoką, galbūt taip ir nėra, bet faktas yra
toks, jog žmonės tiesiog bijo išsakyti savo
nuomonę.
Prieš dešimt metų apie artėjančią link Lietuvos
tragediją kalbėjo žinomas publicistas Vilius
Bražėnas (filmo „Pirmyn į praeitį“ autorius).
Jo žodžiai buvo pranašiški. Apie tai kalba ir
visuomenės veikėjai Rolandas Paulauskas, Kovo
11-sios Akto signataras Zigmas Vaišvila,
eksprezidentas Rolandas Paksas ir šimtai kitų
mažiau ar daugiau žinomų asmenų.
Lietuvoje yra daug protingai mąstančių ir
suprantančių žmonių ir aš esu tikras, jog labai
greitai istorija sudėlios viską į savo vietas.
Baigiamasis žodis
„Landsbergizmo epochos“ pabaiga valstybei atneš
viltį ir naujų ateities galimybių. Į Lietuvą sugrįš ją
anksčiau palikę tėvynainiai.
Atsivers naujos ekonominės galimybės verslui, o
lietuvių verslas pagaliau galės lengvai atsikvėpti
atsikratęs politiškai motyvuotų persekiojimo
gniaužtų.
Svarbiausia, žmonės taps geresni, o
neapykanta laipsniškai ims nykti iš lietuvių tautos
sąmonės. Mes privalome gyventi ne sau, o mūsų
palikuonių vardan – būtent tai ir yra bene
pagrindinė mūsų gyvenimo prasmė.
Galbūt tai yra tiesiog svajonė ir tauta kolkas
nepasirengusi gyventi naujoje tikrovėje, bet aš
tikrai žinau, jog bet kokia svajonė, vedanti į šviesią
ateitį, tikrovėje visada išsipildo, ir tam reikia laiko.
________________________Jaras VALIUKĖNAS
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Diskriminacija griauna ne tik
asmens gyvenimą, bet paveikia ir
ekonomiką
Diskriminacija darbo vietoje, namuose, mokykloje
ir net gatvėse darbe egzistuoja visose pasaulio
šalyse. Ji silpnina asmens galimybes, skatina
žmonių talentų iššvaistymą ir lėtina ekonomikos
pažangą. Be to, diskriminacija didina socialinę
įtampą ir nelygybę. Todėl kova su diskriminacija
yra esminė Tarptautinės darbo organizacijos (TDO)
oraus darbo darbotvarkės dalis.
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Diskriminacijos domino efektas
Diskriminacija – tiek subtili, tiek atvira – gali turėti
įtakos ir asmens psichinei sveikatai. Dešimtmečių
tyrimai parodė, kad, kai su mumis elgiamasi
nesąžiningai, arba dirbame priešiškoje aplinkoje ilgą
laiką, tai kelia didesnę riziką susirgti su stresu
susijusiomis ligomis, pavyzdžiui, nerimo sutrikimu ir
depresija. Įrodyta, jog kai paveikiama vieno asmens
psichikos sveikata, tai sukelia domino efektą, t.y.,
pasekmės gali paliesti ne tik pačią auką, bet ir jo
aplinką: partnerius, vaikus ir kolegas.
Diskriminacija gali trukdyti žmonėms pasiekti savo
svajones ir karjeros siekius. Ji apriboja jų potencialą
ir valstybėms per metus atsieina virš 400 mlrd.
dolerių.
Tarptautinė darbo organizacija
___________________________________

Nuo šiol Europos Sąjungoje
informatoriai galės saugiai pranešti
apie ES teisės pažeidimus

-Pasisekė Taniai, sulaukė savo princą ant balto žirgo!

Diskriminacija gali paliesti kiekvieną iš mūsų
Diskriminacija gali būti grindžiama daugeliu
skirtingų priežasčių, pvz., rasės, lyties, seksualinės
orientacijos, ŽIV statuso, negalios, amžiaus ir
politinių pažiūrų. O dažniausi diskriminacijos
taikiniai yra tautinės ir etninės mažumos, religinės
grupės, moterys ir migrantai. Diskriminacija sukelia
ir dažnesnius prievartos ir priekabiavimo atvejus
darbo aplinkoje.
Pastaruoju metu labai plačiai paplitęs seksualinis
priekabiavimas. Jis daro ypatingai didelę žalą
sustiprindamas stereotipus apie moterų gebėjimus ir
siekius, o tai gali tapti moterų bedarbystės
priežastimi, sugriauti jų karjerą ir gyvenimus.
_________________________________________

Europos Parlamentas (EP) 2019-04-16 patvirtino
informatorių apsaugos direktyvą, kuri užtikrins
galimybę saugiai pranešti apie ES teisės pažeidimus
įmonėse ar įstaigose.
Naujasis teisės aktas numato apsaugą asmenims,
informuosiantiems apie ES teisės pažeidimus įvairiose
srityse, tokiose kaip sukčiavimas dėl mokesčių, pinigų
plovimas, viešieji pirkimai, prekių ir transporto
saugumas, aplinkosauga, sveikatos apsauga, vartotojų
teisės ir duomenų apsauga.
Informatoriai galės rinktis apie pažeidimą pranešti
atitinkam asmeniui įmonės viduje arba tiesiai kreiptis
į reikiamą valstybės instituciją, taip pat į ES instituciją
ar agentūrą, priklausomai nuo konkretaus atvejo. Jei
nebuvo imtasi reikiamų veiksmų reaguojant į
pranešimą, iškilus grėsmei viešajam interesui, taip pat
esant keršto pavojui bus garantuojama apsauga
nusprendus paskelbti informaciją viešai.

Griežtai draudžiama įmonėms imtis atsakomųjų
veiksmų informatorių atžvilgiu, tokių kaip
___________________________________________________

atleidimas iš darbo, pažeminimas, bauginimas ar kokie
nors kiti keršto veiksmai. Apsauga garantuojama ir
asmenims, padėjusiems informatoriui – kolegoms,
šeimų nariams, tarpininkams ar tiriamiesiems
žurnalistams. ES valstybės turės suteikti potencialiems
informatoriams visapusišką ir nešališką informaciją
apie pranešimo pateikimo kanalus ir alternatyvas, juos
nemokamai konsultuoti, taip pat teikti teisinę,
finansinę ir psichologinę pagalbą.
„Europos Parlamento rinkimų išvakarėse nusprendę
geriau apsaugoti tuos, kurie pasirenka netylėti,
siunčiame tvirtą signalą, jog Parlamentas įsiklauso į
piliečių rūpesčius“, – pažymėjo pranešėja Virginie
Rozière (Prancūzija).
Šiai direktyvai pritarė 591 Europos Parlamento
narys, nepritarė 29, o susilaikė 33 nariai.

UAB

„AKMEKA“

Gamyba iš akmens:

antkapiniai paminklai, židiniai,palangės,laiptai,stalviršiai ir kt.

Kapų tvarkymas:

-pamatų pylimas, plytelių klojimas, raidžių kalimas;

Laidojimo ir kremavimo paslaugos:

-Įvairūs karstai, įkapės: suknelės, kostiumai, avalynė,
mirusiojo iš namų visą parą išvežimas, parvežimas
Lietuvoje ir už jos ribų, katafalkų ir autobusų nuoma,
dokumentų tvarkymas, salių užsakymas, laidojimo
duobių kasimas.
Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5, Klaipėdos raj., LT-95409
Tel. 8-612-71977 (Jonas), tel. 8-657-58395 (Mantas).
Tinklapis: www.akmeka.lt,
El. p. akmekainfo@gmail.com

Erikas LESAUSKAS – tel. (8-683) 93951

_________________________________________________________________________________________________________________
Giminių duetai
Vaiposi Seime,
Viens iš kito šaipos,
Per plona šikna.
Šaipos morzos sočios
Iš tautos bėdų.
Nesupranta žmonės,
Ką siųst po velnių.

Dievo pirštas

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

Valdžios rinkimų kovos aršios,
Ir nesvarbu, kas ką kalbės.
Nes iš tiesų į valdžią veržias
Tik dėl naudos ir dėl garbės.

Rumunijoje darbuotojai kovoja dėl
teisingo darbo užmokesčio

Rumunijoje darbuotojai kovoja dėl didesnio ir teisingo
darbo užmokesčio įmonėje. Po kelias savaites
besitęsiančių protestų, daugiau nei 420 įmonės
„Electrolux“ darbuotojų vis dar įmonės vadovų
reikalauja atlygį už darbą padidinti bent 3 eurais už
dieną. Jau pusantro mėnesio įmonės vadovybė neatsako į
protestuotojų reikalavimus ir nekeičia pozicijos dėl
atlyginimo dydžio, kuris leistų darbuotojų šeimoms
užtikrinti tinkamą ir orų pragyvenimą šalyje.

Kaip kompromisą įmonė „Electrolux“ darbuotojams
siūlo 1 euru per dieną padidintą atlyginimą bei 1 euro
premijas už 100 procentinį darbo lankomumą, tai yra,
darbuotojui ši premija neskiriama jeigu jis suserga, tą
savaitę turi laisvadienį ar dėl panašios pateisinamos
priežasties neatvyksta į darbą. Visus vietinės valdžios
bandymus įsitraukti, skatinti socialinį dialogą ir
tarpininkauti tarp įmonės ir įmonėje veikiančios
profesinės sąjungos, trikdė įmonės atsisakymas
konstruktyviai bendradarbiauti.

Tarptautinė švedų įmonė Rumunijos darbuotojams
moka atlyginimą apie 360 eurų per mėnesį. Taip pat
įmonė pasirūpina darbuotojų maitinimu, vadovo
teigimu, maitinimas per mėnesį kainuoja iki 400 eurų.
Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos lyderis teigė,
jog tikisi, kad įmonė „Electrolux“ visoje šalyse,
įskaitant ir Rumuniją, turėtų elgtis vienodai. Vadovybė
turėtų nedelsiant pradėti konstruktyvų dialogą su
profesine sąjunga ir užtikrinti orų darbo užmokestį bei
tinkamas darbo sąlygas. Šiuo metu mokamas
atlyginimas yra žemiau Rumunijos
minimalaus
atlyginimo ribos.

Lietuvos „runkeliai“ padės mums laimėti Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus!

http://www.industriall-union.org/ informacija
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Gegužės
mėnesio
jubiliatai

75-rių metų jubiliejaus proga sveikiname

Nikolaj KOSYNIČ
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį

70-ties metų jubiliejaus proga sveikiname

Birutę RAŽANAUSKIENĘ
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos narę

65-rių metų jubiliejaus proga sveikiname

Ireną DAUBARIENĘ
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos narę

60-ties metų jubiliejaus proga sveikiname:

50-ties metų jubiliejaus proga sveikiname
Ireną RAZUTIENĘ
UAB „Germanika“ darbuotoją

45-rių metų jubiliejaus proga sveikiname
Arūną KARBAUSKĮ
UAB „Akmeka“ darbuotoją
___________________________________

Gegužės mėnesį gimtadienio proga
sveikiname mūsų profesinės
sąjungos narius
Virginiją Kaušytę, Laimoną Žąsytį, Vilmą Požienę,
Arvydą Kaminską, Renių Martinkų, Joną Duplį, Eleną
Andrikienę, Vitalij Mirutą, Mantą Sasnauską, Adomą
Šeputį, Laimą Stankutę, Romualdą Virbickį, Robertą
Žemgulį, Rytį Veverskį, Liubov Balovnevą, Olgą
Grišiną, Natalją Repševičienę, Svetlaną Salickienę,
Natalją Jemeljanenko, Tatjaną Skomorichiną,
Snežaną Andrejevą, Daivą Būdvytienę, Svetlaną
Rimkienę, Daivą Paulauskienę.

Galiną ZACHARENKO
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ darbuotoją

*jau rytoj tave apgaus tavo darbdavys;
*įvykus nelaimingam atsitikimui, daugiau mokėsi už gydymą;
*susirgęs neturėsi už ką nusipirkti vaistų;
*atostogausi be pinigų;
*negalėsi gauti paskolos ir pirkti išsimokėtinai;
*tavo vaikai negaus tinkamo švietimo;
*senatvėje gausi mažą pensiją.
Imdamas vokelį - pagalvok apie senelį!
Vokelyje alga – gyvenimas skurde!

Mokesčių inspekcijos pasitikėjimo telefonas: 1882

Edmundą KIRŠĮ
UAB „Lagneta“ darbuotoją

LIETUVOS PROFESINĖ SĄJUNGA
„SOLIDARUMAS“

55-rių metų jubiliejaus proga sveikiname:

Švenčia savo 30-ties metų jubiliejų.

Algimantą DAUKANTĄ
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos narį
Dalią MAČIULIENĘ
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro darbuotoją
Vidmantą SMALAKĮ
UAB „Krovinių terminalas“ darbuotoją

Neimk vokelio, o sužinojęs pranešk,
nes kitaip:

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

1989 m. buvo įsteigta Lietuvos darbininkų sąjunga.
1993 m. vasario 26 d. su Lietuvos Vyriausybe buvo
pasirašyta pripažinimo sutartis. 2002 m. birželio 8 d.
VIII-ojo suvažiavimo nutarimu Lietuvos darbininkų
sąjunga pakeitė pavadinimą ir tapo Lietuvos profesinė
sąjunga „Solidarumas“. Ji yra Tarptautinės profsąjungų
konfederacijos ir Europos profsąjungų konfederacijos
bei kitų profesinių sąjungų susivienijimo narė.

Šiandien tavo gynėjas –
profesinė sąjunga!

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė
sąjunga bei Žemaitijos baldininkų darbininkų
sąjunga į savo gretas priima darbuotojus,
valstybės tarnautojus savo teisėms ginti, dėl
darbo sąlygų, darbo apmokėjimo bei
socialinei padėčiai gerinti.
Nemokamai surašome ieškinius ir prašymus
teismams ir Darbo ginčų komisijoms prie
Valstybinės darbo inspekcijos
teritorinių skyrių.
Atstovaujame savo narius ginčuose ir
derybose su darbdaviu, o darbo bylose –
Darbo ginčų komisijose ir teismuose.
Savalaikė narystė yra vienas iš svarbiausių
saugiklių, saugant ne tik savo darbo vietą, bet
ir darbo užmokestį bei kitas socialines
garantijas.

Susisiekti su mumis galite:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21
LT-92254 Klaipėda
(prieš Sporto rūmus, durų kodas: 247)
Tel. (8-46) 217825, (8-46) 411019
Mob. tel. (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Nemokama fizinė medicininė
reabilitacija
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
bei Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
savo nariams organizuoja nemokamą penkių
dienų fizinę medicininę ambulatorinę reabilitaciją
Všį Klaipėdos sveikatos priežiūros centre
(Taikos pr. 76).
Sergantiems: kvėpavimo sistemos, nervų,
virškinamojo trakto, endokrininėmis ligomis, po
judamojo-atramos aparato pažeidimų.
Skiriama: masažo, parafino, purvo, vandens,
Šarko dušo, povandeninio masažo procedūros.
Kreiptis į savo profsąjungų skyrių pirmininkus
arba
į Klaipėdos niesto ir apskrities profsąjungą bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungą adresu:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254
Klaipėda (durų kodas-247), tel. (8-46) 411019
(8-46) 217825, mob. tel. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
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Informacinis leidinys platinamas nemokamai

Edvardas ŠALKAUSKAS
Pirmininkas

Vienkartinės pašalpos
skyrimo tvarka

Profsąjungos nariams pašalpa skiriama
šiais atvejais:
1. Artimųjų mirties atveju
(tėvas, motina, vyras, žmona, vaikas);
2. Gimus profsąjungos nario vaikui;
3. Mirus profsąjungos nariui
(skirti vienam iš jo artimųjų);
4. Gaisro atveju;
5. Leidžiant vaiką į pirmą klasę;
6. Du ir daugiau mėnesių serga ir gydosi narys.
Pašalpai gauti reikalingi šie dokumentai:
Prašymas skirti pašalpą, mirties faktą
liudijantį ar vaiko gimimo faktą liudijantį
dokumento kopiją, gaisro atveju priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma,
mokymo įstaigos pažyma, kad vaikas
mokosi pirmoje klasėje, „Sodros“ įstaigos
nedarbingumo pažymėjimo kopija.
ADRESAS: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21
LT- 92254 Klaipėda ( durų kodas 247 )
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
Tel. 8-46-411019, 8-46-217825
Mob. tel. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
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