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 Išrinkti  Europos  profesinių 
sąjungų konfederacijos 
vadovai  
    2019 m. gegužės 21-24 d. Austrijos sostinėje 
Vienoje, vykusiame Europos profesinių sąjungų 
konfederacijos (ETUC) suvažiavime Generaliniu 
sekretoriumi antrai kadencijai perrinktas italas 
Luca Visentini, prezidentu išrinktas prancūzas 
Laurent Berger.  
   Suvažiavime taip pat išrinkti: du Generalinio 
sekretoriaus pavaduotojai – Esther Lynch ir Per 
Hilmersson, trys konfederaciniai sekretoriai 
– Liina Carr, Isabelle Schömann ir Ludovic Voet, 
keturi viceprezidentai – José María (Pepe) 
Álvarez, Miranda Ulens, Bente Sorgenfrey ir 
Josef Středula. 

LPS „Solidarumas“ informacija 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sveikiname naujai išrinktą  
Lietuvos Respublikos Prezidentą  

Gitaną Nausėdą 
 

 
 
 

   Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
nuoširdžiai sveikina Jus išrinkus Lietuvos Respublikos 
Prezidentu.    Vertiname Jūsų pastangas  siekti ir 
įgyvendinti visų  mūsų piliečių svajonę padaryti Lietuvą 
geresne, turtingesne ir teisingesne.    Dėkojame Jūsų 
tėveliams, kad Lietuvai padovanojo tvirtą, protingą ir 
ryžtingą vyrą – Lietuvos Respublikos Prezidentą. 
   Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga tikisi 
abipusio supratimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo 
su visomis profesinėmis sąjungomis Lietuvos valstybės 
bei jos žmonių labui.                                         Pagarbiai,          

Edvardas ŠALKAUSKAS 
pirmininkas 

_________________________________________________ 
 
 

Liepos 6 d. – Valstybės  
(Lietuvos karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) diena 
   1253 m. liepos 6-ąją, Kulmo vyskupas Henrikas 
karaliaus karūnomis vainikavo Lietuvos 
kunigaikštį Mindaugą  ir jo žmoną Mortą.  
   Mindaugo krikštas (1251 m.) ir karūnavimo 
ceremonija (1253 m.) leido jaunai Lietuvos 
valstybei tapti to meto lotyniškosios viduramžių 
Europos politinės sistemos dalimi ir įteisino 
Lietuvos karaliaus Mindaugo, kaip suverenaus 
Europos monarcho, valdžią. Nors katalikiška 
Lietuvos karalystė gyvavo vos 10 metų, 
svarbiausias karaliaus Mindaugo karinės, politinės 
ir diplomatinės veiklos laimėjimas – suvienyta 
Lietuvos valstybė – išliko, nepaisant istorinių 
iššūkių.                                                      Inf. „DB“ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    2019 m. gegužės 21 d. Briuselyje, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitete (EESRK)  diskutuota  apie 
ES Rytų partnerystės šalių perspektyvą. EESRK  Rytų 
kaimynystės komiteto, kuriam vadovauja  Indrė Vareikytė, 
posėdyje išklausyta informacija apie ES Rytų partnerystės 
šalių daromą pažangą tokios srityse, kaip piliečių teisės, 
politinis pliuralizmas, nepriklausoma žiniasklaida, žodžio 
ir susirinkimų laivė, nepriklausoma teisėsauga,  vienodos 
galimybės, viešasis valdymas, pilietinės visuomenės 
įtraukimas,  darnios plėtros tikslai. ES Rytų partnerystė 
apima šešias buvusios Sovietų Sąjungos šalis, tai yra, - 
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, 
Moldova ir Ukraina. Ši politinė iniciatyva gimė  2009 
metais. Tai gi, šiais metais minimas  ES Rytų partnerystės 
dešimtmetis.   Vykusiame Europos Sąjungos šalių 
aukščiausio lygio užsienio politikos lyderių susitikime, 
Rytų partnerystės šalys neišgirdo taip laukiamo 
konkretesnio pažado dėl narystės Europos Sąjungoje 
perspektyvos. EESRK posėdyje dar kartą 
pabrėžtas  pilietinės visuomenės atstovų  požiūris, jog   ES 
Rytų partnerystės politikos iniciatyvą būtina tęsti, plėtoti 
daugiašalį ir dvišalį bendradarbiavimą, keistis patirtimi, 
įgyvendinant reformas, mokytis vieniems iš kitų ir, 
žinoma, nuolat priminti ES politikams, jog jie 
turi  suteikti  žmonėms konkrečias narystės ES perspekty- 
vas. Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo 
direktorė Natalija Jeraševič teikia 23 pilietinės visuomenės 
idėjas Rytų partnerystės politikai po 2020 metų. 
   EESRK rengia nuomonę, kurioje bus apžvelgiama 
situacija ES Rytų kaimynystės šalyse,  
   2019 m. rugsėjo 5 d. Briuselyje vyks  aukšto lygio 
konferenciją.                                            Daiva KVEDARAITĖ 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė 
______________________________________________________ 

Kodėl Lietuvoje algos taip 
tragiškai žemos palyginus su 

Estija, nors BVP panašus? 
   Lietuvoje yra pakankamai darbuotojų, jų trūkumo 
nėra, tiesiog jie atsisako dirbti Lietuvos darbdaviui. 
   Dalis gyvena geriau iš pašalpų, geriau turėti mažiau, 
bet gyventi be patyčių, o kiti tiesiog emigruoja į 
užsienį. Šiuo metu BVP vienam gyventojui Lietuvoje 
panašiame lygyje kaip Estijoje tik vidutinė alga mūsų 
šalyje "į rankas" net apie 315 € mažesnė. Gyvenant 
Taline už maistą į mėnesį vidutiniškai reikia  
sumokėti 30 € daugiau, sąskaitos už vieno kambario 
butą apie 40 € daugiau, bet transportas nemokamas.  
   Todėl mėnesio pabaigoje už tą patį darbą, to paties 
BVP lygio ekonomikoje į rankas žmogui lieka net 
apie 275 € daugiau.   Atsakyti į klausimą kodėl, jei 
bendra kapitalizacija šalyse tokia pati, bet algos ir 
pragyvenimo lygis taip smarkiai skiriasi, ir mūsų 
šalyje jis ant tiek daug mažesnis nei Estijoje. Užtenka 
pasižiūrėti kas realiai dedasi mūsų įmonėse iš vidaus. 
   Čia apačioje aprašyta klaskinė įmonė Lietuvoje. 
 Tokių, didžioji dauguma mūsų šalyje. Situaciją 
mačiau savo akimis ir taip pat žinau daugiau panašių 
istorijų su kuriomis teko susipažinti ir iš kitų šaltinių 
bei pažįstamų.  

 
   Konkretaus įmonės pavadinimo neminėsiu. Nėra 
prasmės. Jei rašyti tų įmonių pavadinimus, tuomet 
reikia rašyti atskirą straipsnį ir vien tik įmones 
vardinti. 

Žemiau aprašyta situacija klasikinė. 
  Per pastaruosius dešimt metų įmonės pelnas nuolat 
kasmet smarkiai auga.   Už praeitus metus  įmonės 
                                                                       Nukelta į 5 pusl. 

 Lietuvos profesinė sąjunga 
„Solidarumas" pritaria 

mėnesinės minimalios algos 
(MMA) didinimui 

   Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ pritaria 
Lietuvos banko paskaičiuotam kitų metų minimalios 
mėnesinės algos (MMA) didinimui nuo 555 eurų iki 607 
eurų, kuris  buvo atliktas  pagal  pernai Trišalėje taryboje 
sutartą MMA paskaičiavimo formulę. 

 
   Stebina tai, kad kai kurių darbdavių organizacijų 
atstovai, kurie Trišalėje taryboje dalyvavo, aptariant 
MMA paskaičiavimo formulę, ir jai pritarė, dabar 
keičia savo nuomonę ir siūlo didinti MMA mažiau 
nei ji paskaičiuota pagal jau sutartą skaičiavimo 
metodiką. Tokie darbdavių atstovų veiksmai nedaro 
jiems garbės, kelia abejones dėl jų patikimumo ir 
grasina pakirsti socialinių partnerių  bendradarbia -  
vimą, kuris remiasi europiniais socialinio dialogo 
principais. LPS „Solidarumas“ pritarė pernai 
Trišalėje taryboje priimtam sprendimui MMA 
didinimą depolitizuoti, kad jis būtų paskaičiuojamas 
pagal objektyvius  rodiklius. MMA didinimas 
skatina vartojimą, darbo vietų kūrimą, mokesčių 
surinkimą ir darbdavių pelnus bei mažina „šešėlį“ 
Lietuvos ūkyje. Raginame Lietuvos Vyriausybę 
nepasiduoti kai kurių darbdavių atstovų spaudimui ir 
užtikrinti, kad Trišalės tarybos susitarimų būtų 
laikomasi. 

                                                        Kristina KRUPAVIČIENĖ 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė 

_________________________________________ 
 

 

Rytų 
partnerystės 
šalys pažado 
tapti Europos 
Sąjungos 
narėmis – 
nesulaukia 
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   Ar civilizuotame krašte slaptoji tarnyba samdytų 
kovai prieš piliečius advokatę, pasiskelbusią žmogaus 
teisių gynėja? Ar pati advokatė leistųsi slaptųjų 
tarnybų samdoma? Net jeigu taip nutiktų, ar save 
gerbianti visuomenė tylėtų?     
   Štai prieš porą mėnesių pasirodė pranešimas: 
„Kristiną Čeredničenkaitę ir jos mamą, žinomą 
advokatę Liudviką Meškauskaitę, Lietuvos valstybės 
saugumo departamentas (VSD) pasisamdė byloje, 
kurioje Raimondas Šukys bylinėjasi su departamentu 
dėl VSD pažymos, kurioje, jo manymu, paskleistos 
tikrovės neatitinkančios žinios.  
   VSD advokatė L. Meškauskaitė tvirtino, kad 
tokioje byloje Valstybės saugumo departamentas  
negali  būti  atsakovu,  nes  nėra  informacijos 
paskleidimo fakto, o ieškovas ginčija, ką kiti asmenys 
kalba apie jį. [...] Ji teigė, kad ieškinį reikia atmesti ir 
įvertinti visuomenės teisę žinoti.“ 
   Šitaip žinoma advokatė gina VSD teisę valdyti 
valstybę slaptosiomis pažymomis – ne tik rinkti, bet ir 
viešai skelbti surinktą informaciją apie piliečius 
(Daugiau apie tai ČIA). 
   Galėtume numoti ranka: samdomas advokatės 
darbas tėra samdomas darbas – be jokių sentimentų ir 
moralinių skrupulų. 
   Tačiau garsi advokatė imasi VSD bylų, būdama 
viena Lietuvos žmogaus teisių centro lyderių, nuo 
1997-ųjų priklausydama šio centro tarybai (ČIA). 
  O tai labai daug pasako apie žmogaus teisių būklę šių 
dienų Lietuvoje… 

  
 

 

     Žinoma, čia ne smagus „žolės“ legalizavimo, bet 
esminis Lietuvos Respublikos piliečių politinės laisvės 
klausimas. O gal kartais ir jis kada nors galėtų būti  
įdomus  naujai Laisvės partijai? Ar apie politikos 
susigrąžinimą  prakalbusiems konservatoriams?  
                                                            Darius  KUOLYS 

________________________________ 
 

Naujienos iš Kupiškio socialinės 
globos namų 

   2019m. birželio 10d. Kupiškio socialinės globos 
namuose lankėsi LPS "Solidarumas" pirmininkės 
pavaduotoja Jovita Pretzsch ir Lietuvos socialinių 
darbuotojų profesinės sąjungos "Solidarumas" 
pirmininkė Alma Nevierienė. 
   Viešnias sutiko Kupiškio socialinės globos namų 
profesinės sąjungos aktyvas. Deja, bet globos namų 
administracija popietę darbe nepasirodė. Profesinė 
sąjunga įstaigoje įsikūrė 2018 metais ir per savo trumpą 
veiklos laikotarpį priėmė į savo gretas daugiau nei 
trečdalį darbuotojų. Šiuo metu įstaigoje veikia 
profesinė sąjunga, vienijanti 32 darbuotojus iš 89, į 
tarybą buvo išrinkti 7 nariai. Profesinės sąjungos 
aktyvas papasakojo viešnioms su kokiomis 
problemomis susiduria savo kasdieniniame darbe.  
   Profesinė sąjunga siekia kolektyvinės sutarties, jau 
kreipėsi raštu į savo vadovybę, paruoštas kolektyvinės 
sutarties projektas, sakė profesinės sąjungos 
pirmininkė Vida Macevičienė (nuotraukoje pirma iš 
dešinės). Tačiau  derybos  nevyksta.   Prieš  mėnesį 

 
 

 

globos namuose pradėtos teikti dienos centro 
paslaugos, dėl kurių ten dirbantys darbuotojai 
džiaugiasi, tik deja, ne viskas sureguliuota, trūksta 
darbuotojų. Darbuotojų darbo laikas baigiasi 16.00 
val., o dienos centro lankytojai išvyksta 17.00 val.  
   Yra ir kitų smulkių problemų, viena iš jų - auklėtojų 
kambaryje jau daugiau, kaip pusę metų neatsidaro 
langas, o per tokius karščius tai ir patalpos gerai 
išvėdinti nepavyksta.  Viena iš svajonių, kad 
kolektyvinėje sutartyje būtų nuostata, jog 
darbuotojams būtų apmokamos kelionės išlaidos.  
   Yra tokių darbuotojų, kurie važiuoja į darbą 35 ir 
55 kilometrus. Praėjusį mėnesį vienas darbuotojas 
(redakcijai pavardė žinoma) gavo į rankas 453 €, 
kelionei įdarbą ir atgal išleido  150 €, liko 303 € 
mėnesiui. Kaip išgyventi?           LPS „Solidarumas“ 

___________________________________________ 
 

Posėdis dėl sisteminių pažeidimų 
transporto sektoriuje 

   2019 m. birželio 10 d. Seime, Konstitucijos salėje 
vyko posėdis dėl sisteminių pažeidimų transporto 
sektoriuje. Posėdyje dalyvavo Lietuvos profesinės 
sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis bei 
administracijos atstovai, Valstybinės darbo inspekcijos 
(VDI) vadovo pavaduotojas Dalius Čeponas, LR Seimo 
Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rimantė 
Šalaševičiūtė, Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrė Eglė Radišauskienė, atstovai iš Finansų 
ministerijos, Generalinės Prokuratūros prokurorė 
Aida Japertienė, Darbdavių atstovai, Lietuvos vežėjų 
sąjungos atstovai. 
   Posėdžio pradžioje VDI vadovo pavaduotojas 
Dalius Čeponas įvardino pagrindinius sisteminius 
pažeidimus transporto sektoriuje: 
   1.Darbuotojai yra nesupažindinami su darbo 
grafikais, darbo laiko apskaita, kuri labai dažnai 
neatitinka realybės. 
   2.Nėra pateikiami atlyginimų priskaitymų lapeliai, 
tai sudaro galimybę manipuliuoti išmokamoms 
sumom, ko pasėkoje darbuotojai negali ginti savo 
interesus  ir  apginti  savo  teises  Darbo  ginčų 

komisijoje.________________________________ 
 
 

 
Kas nutylima, 
kai garsiai 
šaukiama apie 
žmogaus teisių 
būklę šių dienų 
Lietuvoje 
 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/del-sukio-ieskinio-byla-vsd-net-negalejo-buti-keliama.d?id=80776889
http://manoteises.lt/lchr/komanda/?fbclid=IwAR1_K79-gAQmGdIOatVOJD-kZc01R-wVDtfnIhgY57sgsD5p-EmPiaesIwI
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   Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis posėdžio metu komentuodamas šią situaciją teigė, jog derybos tarp dviejų šalių užsitęsė jau 
per ilgai. Daugelis socialinių partnerių iš kitų profesinių sąjungų jau maždaug 15 metų kalba darbdaviams apie tą patį, kad derybos būtinos. Tačiau, kiek yra žinoma iš 
kolegų kartais derybų metu buvo sulaukiama patyčių iš darbdavių pusės. Žinoma kalbant dėl konkurencijos mažosios įmonės, palyginus su verslo rykliais neturi lygių 
galimybių konkuruoti. Smulkiųjų įmonių turime palyginus nedaug, tačiau turime dėti pastangas, kad kažką galima būtų padaryti ne tik derybų metu.    Taip pat vairuotojų 
socialinė padėtis yra labai žema, remiantis Sodros ir kitų institucijų duomenimis. Vidutinis vairuotojų amžius transporto sektoriuje sumažėjęs.    Darbuotojai daugiau 
serga. Darbdaviams tikriausiai nelabai įdomu žinoti, koks vidutinis amžius jų sektoriuje dirbančiųjų žmonių. Nemaža dalimi prie to prisideda ir    Valstybinė darbo 
inspekcija, neleisdama socialiniams partneriams, t. y. profesinėms sąjungoms, vykdyti ar prisidėti prie „įtartinų“ įmonių tikrinimo ar pakartotinio monitoringo.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________Inf.  LPS „Sandrauga                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   3.Darbuotojams nepateikiami ir jie nėra 
supažindinami su komandiruotės įsakymais, tai 
leidžia piktnaudžiauti neribotai pratęsinėjant 
komandiruotės laiką ir dienpinigių normų dydžius. 
   4.Darbuotojai nesupažindinami su numanomų 
pažeidimų ar išskaitymų įsakymais bei tvarka, kas 
apriboja darbuotojams apginti savo teises. 
   5.Darbdaviai vykdydami banko pavedimus dažnu 
atveju pervesdami lėšas į darbuotojo sąskaitą 
mokėjimo paskirtyje nurodo, kad tai yra avansas, 
tačiau lėšos būna skirtos darbdavio išlaidoms 
padengti, t. y. kelių mokesčiai, autodetalės ir t. t. 
   6.Viešai skelbiami net ir Užimtumo tarnybos 
(Darbo biržos) puslapyje, klaidingi darbdavių darbo 
skelbimai, siūlantys nelegalius darbo  apmokėjimo 
būdus. 
   7.Darbo migrantai ir komandiruojami darbuotojai 
nedraudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. 
   8.Transporto sektoriaus darbuotojai priverstinai 
„išvaromi“ neapmokamų atostogų, t. y. savo 
sąskaita. 
   9.Darbo ginčų komisijoje nagrinėjant darbo 
bylas,  paviešinti darbdavių daromi pažeidimai nėra 
perduodami Valstybinei darbo inspekcijai ar kitoms 
atsakingoms institucijoms, kad būtų vykdoma 
prevencija užkertant kelią netinkamai veiklai. 
 
 

   

„Peržiūrėjau aš tą Krikščioniškos kultūros instituto (KKI) peticijos prieš gėjų eitynes tekstą. Siūlau pirminį 
šaltinį – trumputę peticiją – perskaityti visiems ČIA.   Peticijoje keliamas klausimas dėl galimos eitynių 
kolizijos su mūsų šalies teisės aktais ir Konstitucija. Peticijos autoriai apdairiai pavartoja sąvoką „galimai“, 
jie sąmoningai atsisako kategoriškų vertinimų. Deja, vieša institucija – Žurnalistų etikos inspektorius – 
konstatavo pažeidimą ir nusprendė KKI įspėti. Paskirtą nuobaudą – įspėjimą – galima per 30 d. apskųsti 
administraciniam teismui. „Manau, ieškoti teisybės teismuose būtų beprasmiška. Jei pasitaikytų koks 
doroviškai adekvatus teisėjas, aukštesnės instancijos teismai patvarkytų sprendimą ir teisingumą taip, kaip 
reikia naujajai prievartinei genderistinei ideologijai…“                                   Visą straipsnį rasite: Tiesos.lt  
                                      
 

Prof. Gediminas Merkys: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Pasaulėžiūros GESTAPO 
beldžiasi į Lietuvą. 
Mielieji, turėtume kažkaip 
tam doroviniam marazmui 
priešintis, reaguoti“ 
______________________________ 

 
 

https://kki.lt/portfolio/peticija/
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Sukanka lygiai  86 mėnesiai, kai Lietuvos  valstybės  vardu 
ir jos institucinėmis galiomis  įvykdytas nusikaltimas  prieš 
Deimantę, Kedžių  šeimą ir  bendruomeninį  solidarumą 

 
   2019 metų birželio 17-ąją atėjome paskutinįjį kartą 
priminti postą paliekančiai prezidentei, kad neužmiršome 
valstybės veidą sutepusio veiksmo. Kad istorija, virtusi 
neužgyjančia piktžaizde, nepamiršta. 
   Net septynerius metus buvo atkakliai belstasi į 
aukščiausios  valdžios sąžinę. Visi mūsų laiškai ir prašymai 
skriejo tarytum į tuštumą. Šūsnys valdiškų atsirašinėjimo 
tekstų nieko neįtikino. Į klausimus taip ir liko neatsakyta.  
   Belieka tik viltis, jog  išrinktajam Prezidentui užteks 
drąsos ir ryžto nurodyti iš esmės peržiūrėti visuomenę 
sukrėtusių įvykių bylas  ir pareikalauti neginčijamų 
įrodymų, kad pagrobtoji Deimantė Kedytė yra gyva ir 
sveika. O jeigu ne…   Negi mes ir toliau murkdysimės 
niekšybių ir melo pelkėje?                Joana NOREIKAITĖ 
  Klaipėdiečiai 2019 m. liepos 17 d. Atgimimo aikštėje 
paminės gėdingą 2012-05-17 įvykį, kai 240 ginkluotų 
policininkų pagrobė Deimantę iš jos gimtųjų namų.     Jei 
valdžia meta tokias pajėgas -kyla  klausimas: ką ta lietuviška 
valdžia yra prisidirbusi?  Atsakymas tik vienas, išsigando, 
jog vaiko kaltinimai jiems dėl seksualinio išnaudojimo gali 
išversti iš aukštų postų esančius valdžioje pareigūnus.   Ar 
šiandien Lietuvoje ramiai gyvena aukštas pareigas 
užimantys vaikų tvirkintojai? Aišku, kad ne. Kaip 
pedofilams išlikti valdžioje juos  nenuteisiant?  
  Atsakymas tik toks-sodinti savus pedofilus į aukščiausius 
valdžios postus.            „Drąsos kelias“ Klaipėdos skyrius 
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LPS „Sandrauga“ kartu su Valstybine 
darbo inspekcija atliko neplaninį 

patikrinimą 
   Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga” kartu su savo 
socialiniais  partneriais Valstybine darbo inspekcija (VDI) 
birželio 5 d. surengė neplaninį  patikrinimą vienoje iš 
Kauno rajono mokyklų. Toks vizitas surengtas po 
darbuotojo, profesinės sąjungos nario prašymo padėti 
apginti savo teises.  Pasak darbuotojo, darbdavys 
problemas susijusias  su  saugos ir sveikatos klausimais 
ignoruoja daugiau nei pusę metų. 
  Dėl nesaugių ir kenksmingų darbo sąlygų dirbantysis 
žodžiu ne kartą kreipęsis į savo tiesioginį vadovą, t. y. 
direktorės pavaduotoją ūkio reikalams, su prašymu 
pagerinti darbo sąlygas, tačiau į prašymus tinkamai ir 
efektyviai nebūdavo sureaguojama. Darbuotojui tenka 
dirbti mažoje, ventiliacijos neturinčioj patalpoje, su 
labai prastu apšvietimu, sėdimoji kėdė visiškai 
neatitinka stalo konstrukcijos reikalavimų.  
  Profesinės sąjungos narys pasakojo, jog dėl 
ventiliacijos nebuvimo atitinkamais metų sezonais 
kabinete būna labai tvanku arba labai drėgna. Žiemos 
periodu nėra galimybė darbo patalpą išvėdinti 
atidarytu langu, kadangi, atsižvelgiant į nedidelį 
patalpos dydį, darbuotojas būtų priverstas darbo laiką 
sėdėti prie atviro lango, dėl ko padidėja rizika susirgti 
peršalimo ligomis. Patikrinimo metu mokykloje 
aplankytos ir kitos pastate esančios patalpos: valytojų 
kambariukas, biblioteka, bibliotekos vadovėlių 
saugykla, skaityklos patalpos. Rasta ir tokių patalpų, 
kuriose nėra  tinkama laikyti net chemines priemones 
ar kibirus.   Šioje istorijoje juokingiausias faktas tas, 
kad vos tik, nežinia iš kur, mokyklos vadovybė gavusi 
informacija apie VDI patikrinimą, savo pavaduotojams 
liepė sutvarkyti besikreipusio darbuotojo kabinetą: 
pakeistas prastos būklės ir netinkamas dirbti stalas, 
pakeista ir pastatyta kita, tačiau vis tiek netinkama 
kėdė.  Įdomu, kaip čia  nespėjo padaryti sienoje 
ventiliacinės angos?… 
   P. S.  Ir kas gali paneigti, kad darbdaviai neturi  „savų 
informatorių“ Valstybinės darbo inspekcijos Kauno 
teritoriniame skyriuje?                  „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  (147 str.)  bei 
delspinigių išieškojimo. 
UAB „Žemkasa,“ UAB „RS Logistic,“ UAB „Helta“, 
UAB „Fleet Management and Outsouricing,“ UAB 
„Urban Domus,“ UAB „Trivolita,“ UAB „Ivekom,“ 
UAB „Rekosta,“ UAB „Dolima,“ UAB „R2K grupė,“ 
UAB „Pastatų griovimas.“ 
 
Klaipėdos  miesto ir apskrities profesinės sąjungos 

darbo inspekcija 
Tel. 8-46-217825, 8-46-411019, 8-686-17406 

El. p.  kmapsp@gmail.com 
_________________________________________ 

 

 
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 
 

mailto:kmapsp@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Socialinio  dialogo  skatinimo  įstatymo  projektas – niekuo 
neįpareigojanti  iliuzija 

  Keletas „Valstiečių – vyžuočių“ partijos Seimo narių grupė pateikė Lietuvos Respublikos Socialinio dialogo skatinimo 
įstatymo projektą, kuris  pakartotinai  buvo svarstomas Trišalės tarybos  posėdyje. Iš  pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad 
pateiktojo įstatymo projekto tikslai geranoriški ir nuoširdūs, tačiau, pradedant nagrinėti įstatymo projekto nuostatas, 
gražiosios iliuzijos dingsta. Socialinio dialogo skatinimo įstatymo projektas – tai nesusipratimas, kliudantis sklandžiam 
profesinių  sąjungų  darbui  bei  apsunkinantis  visą  derybų  procesą tarp šalių, kuris ir taip nėra lengvas. 

 
   Iš įstatymo projekto visuomenė ir socialiniai partneriai tikisi aiškumo tam tikroje srityje, kad teisės normos 
reglamentuotų santykius aiškiai ir konkrečiai. Nuostabą kelia tai, kad projekte vartojamos sąvokos 
apibrėžiamos dviprasmiškai ir neaiškiai. Ar socialinis dialogas ir socialinė partnerystė yra vienas ir tas pats?  
   Pagal savo prasmę sąvokos nėra tapačios, be to, svarbu tai, kad apskritai jos reiškia visai skirtingus dalykus. 
Įstatymo projekto kūrėjai šias nuostatas suplaka į vieną. Kai kuriems žmonėms sudėtinga išsivaduoti iš 
sovietinio anachronizmo pinklių, todėl kyla natūralus klausimas, kam reikalingi nauji beprasmiški įstatymų 
projektai, jeigu  to  paties rezultato galima pasiekti tikslinant ir  gilinantis į  jau  esamas LR Darbo kodekso 
nuostatas?   Lieka  neaišku, ko siekia autoriai?   Prieštaringai vertintinas nauju įstatymu sudaryti kolektyvinių 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

derybų plėtros komisiją.  
   Savaime aišku, suprantama, kad jeigu šalims, 
sudarančioms kolektyvinę sutartį, reikalingos 
ekspertų konsultacijos ar pagalba, šalys bet kada gali 
savo iniciatyva tokius ekspertus pasikviesti, pasitelkti 
ir tam nereikia teisės normų kūrimo. Mažas 
pastebėjimas, kad iki šiol Trišalė taryba dar neturi 
profesionalaus, apmokamo sekretoriato, todėl Trišalė 
taryba neseka pažangiu Europos valstybių pavyzdžiu. 
    Siūlome Seimo nariams: pirmiausia susitvarkyti 
aplinką, imtis Darbo kodekso pataisų, o tik tada 
užsiimti naujais savo „kūrinukais“ ir savirealizacija 
prieš artėjančius LR Seimo rinkimus. 
   Privalu pabrėžti, kad šiuo įstatymo projektu jokių 
galių profesinėms sąjungoms, jokios ekonominės 
naudos darbdaviams nėra, bet atsiranda daug 
painiavos, interpretacijų sudarant nacionalinę, 
teritorinę ar šakinę kolektyvinę sutartį. Kolektyvinė 
sutartis – tai specifinis darbuotojų ir darbdavių 
sutartinės teisėkūros požymis, kaip socialinės taikos 
tarp darbuotojo ir  darbdavio pagrindinė sąlyga. 
   Taigi, papildomų kliūčių sudarymas kolektyvinėms 
sutartims sudaryti, nėra socialinis dialogas, 
padėsiantis darbuotojams ir darbdaviams rasti darbo 
santykių geriausius sprendimus! 
    Pasak Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ 
pirmininko Kęstučio Juknio: „Svarbu tai, kad įvairios 
rekomendacijos, ekspertinės įstatymiškos komisijos, 
kurios kontroliuos ir reguliuos kolektyvinių sutarčių 
sudarymą, reikškia ką kitą, tik kaip valdžios trukdymą 
profesinėms sąjungoms vieningai ginti ir atstovauti 
žmones. Iki šiol valdžia sistemiškai siaurina ir varžo 
profesinių sąjungų galias. Deja, bet tas procesas, 
remiantis tokiais įstatymų „projektukais“, tęsiasi 
toliau. Naujų beprasmių įstatymų kūrimas yra ne kas 
kitas, kaip vengimas prisiimti atsakomybę už jau 
esantį darbo teisės reguliavimą. Labai gaila, kad 
įstatymų „kūrėjai“ nesivadovauja gerosiomis 
Europos Sąjungos šalių praktikomis, tikslinant jau 
esamus įstatymus ar teisės aktus. Tikimės, kad šis 
įstatymo projektas nepavirs į „spektaklį“ ir nebus 
pristatytas seimui. Vietoj to, kad jau kelintą posėdį 
___________________________________Nukelta į 4 pusl. 
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 Atkelta iš 3 pusl. 
Socialinio  dialogo  skatinimo  
įstatymo  projektas – niekuo 
neįpareigojanti  iliuzija 
bandoma „prastumti“ savo Socialinio dialogo 
skatinimo įstatymo projektą, autoriai net nemato, 
suminės darbo laiko apskaitos įvedinėjimo žalos 
visuomenėje, kitų skaudulių Darbo kodekse, kada 
darbuotojai daugiausiai kvailinami, apgaudinėjami ir 
vedžiojami už nosies. Projekto autoriams būtina 
pasigilinti į darbo ginčų komisijose nagrinėjamų 
posėdžių statistiką ir bent jau tokiu būdu nuspręsti, 
kurioje srityje reikia daugiausia dėmesio. Peršasi 
išvada, kad šis įstatymas reikalingas tik patiems Seimo 
nariams, o ne šalių socialinio dialogo skatinimui ir 
stiprinimui. 
   Tokiu įstatymo projektu yra tik supainiojami ir 
labiau sujaukiami kolektyviniai santykiai. Lietuvos 
profesinė sąjunga „Sandrauga“ šiam įstatymo 
projektui nepritaria ir mano, kad kolektyviniuose 
darbo santykiuose tai būtų žingsnis atgal, kai viskas 
buvo kontroliuojama.     LPS „Sandrauga“ informacija 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Rūpintis reikia ne tik kaliniais, 
bet ir dirbančiaisiais 
   Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ pirmininkas 
K.ęstutis Juknis su Kauno nepilnamečių tardymo 
izoliatoriaus – pataisos namų profesinės sąjungos 
pirmininku D. Skinkiu ir Marijampolės pataisos namų 
profesinės sąjungos komiteto nariu D. Kraptavičiumi 
susitiko su Kalėjimų departamento vadovybe. Posėdžio 
metu buvo aptartos pagrindinės dirbančiųjų darbo sąlygos, 
užmokesčio ir kitos aštrios esminės problemos. 
   Posėdžio metu neliko nepaliesti pavojingų darbo 
sąlygų ir padidėjusio darbo krūvio klausimai, darbo ir 
poilsio rėžimo tarnybos metu situacijos. Kalėjimų 
departamento atstovai patikino, kad apmokėjimo už 
darbų pavojingumą klausimą privalės spręsti kievienos 
atskiros įstaigos vadovas, atsižvelgęs  į  darbų saugos 
 
 

ir sveikatos komiteto išvadas. Svarbu paminėti, kad 
profsąjungos nariai įeinantys į šių komitetų sudėtį būtų 
aktyvūs ir nenuolaidžiaujantys. 

 
   Departamento atstovai sutiko su K. Juknio teigimu, 
kad poilsio metu ar laisvadieniais pareigūnai neturi 
dalyvauti jokiuose mokymuose ar nuotoliniu būdu 
dalyvauti švietėjiškose veiklose, kurias organizuoja 
administracija. Labai svarbus ir privalomas aspektas 
darbdaviui yra gerbti darbuotojo šeimyninius 
įsipareigojimus bei visapusiškai įgyvendinti darbo ir 
šeimos darnos principą. 
   Paliestas ir Marijampolės pataisos namų direktoriaus 
R. Kavaliausko „žygdarbis“. Ignoruodamas įstatymų 
reikalavimus bei negavęs LPS „Sandrauga“ padalinio 
komiteto sutikimo, jis vis tiek skyrė nuobaudą 
profesinės sąjungos „Sandrauga“ komiteto nariui. 
   Klausimas yra labai paprastas: ar arogantiški vadovai 
gali vadovauti ir vesti socialinį dialogą su darbuotojų 
atstovais, jeigu žengia tokius kvailus, į niekur 
nevedančius žingsnius. 
  Yra ir geresnių naujienų: Kalėjimų departamentas 
žada ateityje turėti du psichologų etatus. Manome, jog 
psichologai ir jų paslaugos kalėjimų sistemoje 
dirbantiems asmenims yra būtini. 
   Pirmininkas Kęstutis Juknis taip pat priminė, kad 
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui – pataisos 
namams ir Marijampolės pataisos namams yra paruošti 
ir  pateikti  kolektyvinių  sutarčių  projektai.   Turėti 
įstaigoje kolektyvinę sutartį yra didelis privalumas.  
  Tik bėda, kad ne visi vadovai tai supranta ir žino. 
Matant „varganą“ finansavimą darytina išvada, kad 
 
 

šioje sistemoje niekas nekovoja dėl tinkamesnio 
finansavimo, bet laukia „stebuklo iš dangaus“.  
   Tapo aišku, kad šios sistemos finansavimas yra 
tikrai varganas, tačiau tik aiškinantis ir derantis 
kartu, teikiant pasiūlymus ir kontroliuojant 
darbdavio veiksmus, o tai nustato  Lietuvos 
Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo 17 
straipsnis, galima bent iš dalies pagerinti sunkią ir 
sudėtingą dirbančiųjų padėtį.  
   Profsąjungoms svarbiausia dirbančiųjų saugios ir 
sveikos darbo sąlygos, tinkamas darbo užmokestis, o 
ne politiniai žaidimai.            Inf.  LPS „Sandrauga“  

 

 
Bus skelbiamas streikas 

   2019 m. birželio 3 d. Vilniuje vyko Įkalinimo 
įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos 
„Solidarumas" tarybos posėdis, kuriame buvo 
svarstyta įkalinimo įstaigų padėtis sveikatos 
priežiūros sistemoje.    Taryboje priimti įspėjamojo 
streiko reikalavimai ir buvo nutarta juos birželio 4 d. 
11.30 val.  įteikti Teisingumo ministrui Elvinui 
Jankevičiui, o 12.00 val. Ministrui Pirmininkui 
Sauliui Skverneliui. Neįvykdžius šių reikalavimų 
nutarta birželio 20 d. nuo 9:00 val. iki 11:00 val.  
surengti dviejų valandų įspėjamąjį streiką.  
   Pranešimas įteiktas vyriausiajam kalėjimų 
prižiūrėtojui Virginijui Kulikauskui.  
 
 
 
 

P.S. Naujasis įkalinimo įstaigų direktorius pranešė, kad 
Kalėjimo departamentas priėmė nutarimą, kuris iš 
dalies patenkina vieną iš streikuoti besirengiančių 
medikų reikalavimų ir stabdo įkalinimo įstaigų 
sveikatos priežiūros pertvarką iki šių metų spalio 1 d.  
tam, kad būtų jai gerai pasiruošta. LPS „Solidarumas“ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras 
„Vilmorus“  2019 m. kovo mėn. 7–15 d. apklausė 
Lietuvos žmones: Pritariate ar nepritariate, kad gėjų 
eitynės prieštarauja Lietuvos visuomenės dorovei?  
  Tyrimas atliktas Krikščioniškosios kultūros instituto 
užsakymu: 60 proc. apklaustųjų pasakė TAIP, 20 
proc. – NE.     Nežiūrint to, gėjų „paradas,, nukreiptas 
į homoseksualių santykių propagandą vyko Vilniuje, 
2019 m. birželio 8 d.    Gėjų ir lesbiečių  „paradas“ 
vyko prieš Lietuvos šeimas nukreiptu lozungu „Mes 
– šeima“, nors kiekvienam su mokslu ir logika 
nesusipykusiam žmogui aišku, kad šeima kuriama 
gyvybei pratęsti, o tam reikia moters ir vyro. 
  Tačiau kyla ir kitų klausimų:  Kodėl, miesto valdžiai 
nesvarbi absoliučios daugumos Lietuvos piliečių 
nuomonė? Ar dabar visokius lytinius santykius 
propaguosime paradais? Ar tokia valdžios 
„visuomenės auklėjimo forma“ nedidina  nusivylimo 
Lietuvos valdžia ir nepasitarnauja Vakarų vertybes 
niekinančiai propagandai, sklindančiai iš Rytų? 

_______________________ 
„Darbininkų balsas“ redakcija supažindina savo 

skaitytojus su 1987 m. gėjų - revoliucionierių 
manifestu, nukreiptu prieš žmones, kuriančius 

normalias, sveikas  ir tradicines  šeimas. 
Homoseksualistų revoliucionierių 

manifestas:  
„Mes ištvirkinsime jūsų sūnus“ 

   1987 m. žurnale „Gėjų bendruomenės naujienos“ 
tariamai išspausdintas homoseksualų manifestas 
tebekursto aistras. „Mes ištvirkinsime jūsų sūnus“... 
____________________________________________________ 

   Triumfuosime tik tada, kai parodysime savo 
bendrą veidą  pagiežingam heteroseksualiam 
priešui.Jeigu drįsite vadinti mus pederastais, žydrais 
ar iškrypėliais, mes smogsime jums į jūsų bailias 
širdis ir suteršime jūsų menkus, merdinčius kūnus.  
   Mes rašysime poemas apie meilę tarp vyrų, 
rengsime spektaklius, kuriuose vyrai atvirai 
glamonės vienas kitą, kursime filmus apie meilę tarp 
herojiškų vyrų, kurie pakeis pigią, paviršutinišką, 
sentimentalią, infantilišką, lėkštą, ir kvailą 
heteroseksualią meilę, šiandien vis dar vyraujančią 
kino teatrų ekranuose.   Mes sukursime jaunų gražių 
vyrų, drąsių atletų skulptūras ir jas pastatysime jūsų 
parkuose, skveruose ir aikštėse. Pasaulio muziejai 
bus pripildyti paveikslų, kur vaizduojami grakštūs, 
nuogi vaikinai. Mūsų rašytojų ir menininkų dėka 
vyrų tarpusavio meilė taps madinga, ji bus laikoma 
gero skonio ženklu: mūsų sėkmę garantuos didžiulė 
patirtis - kaip diktuoti stilių. Mes išstumsime 
heteroseksualius meilės ryšius, pasitelkdami 
pašaipas ir patyčias, kam turime puikius įgūdžius. 
  Mes nuimsime kaukes nuo galingų homoseksualų, 
kurie dedasi heteroseksualais. 
  Būsite sukrėsti ir pašiurpę, kai pamatysite, kad jūsų 
prezidentai ir jų sūnūs, jūsų pramonininkai ir 
senatoriai, jūsų merai ir jūsų generolai, jūsų 
sportininkai, kino ir televizijos žvaigždės, jūsų 
valstybių vadovai ir kunigai visai nėra tos 
patikimos, pažįstamos, buržuazinės heteroseksua - 
lios personos, kokias norėjote matyti. Mes - visur, 
mes persmelkėme jūsų gretas. Būkite atsargūs 
kalbėdami apie homoseksualus, nes mes visada 
esame tarp jūsų: galbūt, sėdime per vieną suolą nuo 
jūsų ir gali nutikti, kad miegosime vienoje lovoje su 
jumis. Nebus jokių kompromisų. Mes nesame 
viduriniosios klasės paliegėliai. Pasižymėdami 
nepaprastu intelektu, mes esame tikrieji 
žmogiškosios rasės aristokratai, o tvirto proto 
aristokratai niekada nepasitenkina mažu. 
  Tie, kurie mums priešinasi, bus ištremti. Sutelksim 
didžiules privačias armijas, kaip Mišima, kad 
nugalėtume  jus.    Mes  užkariausime pasaulį, nes 
kariai, įkvėpti ir surišti homoseksualios meilės ir 
____________________________________Nukelta į 5 pusl. 
 
 

   Žurnale išspausdintame vedamajame “Gėjų 
revoliucionieriai”, kurio autorius Maiklas Sviftas 
(Michael Swift) teigiama: “Mes ištvirkinsime jūsų 
sūnus - jūsų apgailėtino vyriškumo, lėkštų svajonių ir 
vulgaraus melo simbolius-paversdami juos pederastais. 
   Suviliosime juos jūsų mokyklose ir bendrabučiuose, 
sporto salėse, persirengimo kambariuose, sporto 
aikštelėse, seminarijose, jaunimo grupėse, kino teatrų 
tualetuose, kareivinių barakuose, automobilių 
stovėjimo aikštelėse, visuose vyrų klubuose, Kongresų 
rūmuose, visur, kur tiktai vyrai sutinka vyrus. Jūsų 
sūnūs taps mūsų paklusniais tarnais ir vykdys visa, ką 
mes liepsime. Jie bus perdirbti pagal mūsų atvaizdą ir 
pavidalą. Jie geis mūsų ir dievins mus.  
   Toliau rašoma: Moterys, jūs šaukiatės laisvės? 
   Sakote, kad jūsų vyrai blogi ir, kad jūs su jais 
nelaimingos? Mes, vyriško veido ir kūno žinovai, 
atsiimsime jūsų vyrus iš jūsų. Mes pralinksminsime 
juos, apmokysime juos, apkabinsime, kai jie verks. 
   Moterys, sakote, kad norite gyventi viena su kita, be 
vyrų? Tad ir eikite viena pas kitą, o mes suteiksime jūsų 
vyrams malonumų, kurių jie niekada nėra patyrę, nes 
mes esame pirmarūšiai vyrai. Tik vyras teišmano, kaip 
iš tikrųjų patenkinti kitą vyrą, tik jis supranta kito vyro 
jausmų gilumą, jo protą ir jo kūną. Visi įstatymai, 
draudžiantys homoseksualizmą, bus atšaukti. 

 

   
   Jų vietoje bus leidžiami įstatymai, sudarantys sąlygas 
meilei tarp vyrų. Visi homoseksualai turi veikti išvien, 
tarytum broliai: apsijunkime mene ir filosofijoje, 
 vienykimės visuomeniškai, politiškai ir finansiškai. 
_____________________________________________________   
   

Rimantas Dagys:  
 
Ar jau nuolat 
„linksminsimės“ 
gėjų eitynėse? 
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 Atkelta  iš 4 pusl. 

Homoseksualistų  
revoliucionierių manifestas:  
„Mes ištvirkinsime jūsų sūnus“ 
garbės, yra neįveikiami, kaip senovės graikų 
kareiviai. Šeima yra melo, išdavystės, vidutinybių, 
veidmainystės ir smurto židinys, todėl ji bus 
panaikinta. Šeima tik slopina vaizduotę ir pažaboja 
laisvą valią, todėl ji turi būti likviduota.  
   Genetinėse laboratorijose bus pradėti ir išauginti 
tobuli berniukai. Jie augs komunose, prižiūrimi bei 
auklėjami homoseksualių eruditų. Visos bažnyčios, 
kurios mus pasmerks, bus uždarytos. Vieninteliai 
mūsų dievai yra gražūs jauni vyrai ir mes esame 
atsidavę grožio, moralės ir estetikos kultui. Visa, kas 
bjauru, vulgaru ir banalu, bus panaikinta. Atstumti 
heteroseksualių viduriniosios klasės nuostatų, galime 
gyventi taip, kaip mums diktuoja laisva vaizduotė. 
   Mums “per daug” niekada nėra “gana”. Nauja 
rafinuota visuomenė bus valdoma elito, sudaryto iš 
gėjų poetų. Vienas didžiausių reikalavimų užimti 
aukštą postą naujoje homoerotikos visuomenėje bus 
pasišventimas graikiškajai aistrai. Bet koks vyras, 
susitepęs heteroseksualiu geismu, bus iškart atskirtas 
nuo įtakingo posto. Visi vyrai, kurie primygtinai 
reikalaus teisės pasilikti kvailais heteroseksualais, 
bus teisiami homoseksualų teismuose ir dings iš 
visuomenės akiračio.  
   Mes perrašysime istoriją, kurią sumenkino jūsų 
heteroseksualus melas ir iškraipymai.  

 

   Mes aprašysime didžiuosius homoseksualius vadus ir 
mąstytojus, kurie formavo šį pasaulį. Mes jums 
parodysime, kad homoseksualumas, intelektas ir 
vaizduotė yra neatskiriamai susiję, kad 
homosesualumas yra būtinas tikrajam vyro kilnumui ir 
grožiui. Mes laimėsime, nes mus maitina nuožmus 
prislėgtųjų kartėlis, nes ištisus amžius buvome priversti 
tenkintis tik menka dalimi jūsų kvailuose 
heteroseksualiuose pasirodymuose.  
   Mes irgi pajėgūs naudotis ginklais ir stoti prie 
pabūklų barikadose, kylant žūtbūtinei revoliucijai.  
   Drebėk, hetero  kiaule,  kai  pasirodysime  tau  be 
kaukių!“                  Inf. „Gėjų bendruomenės naujienos“ 
                                                                  1987 m. Briuselis 

_________________________________ 
 

Italijos valdžia oficialiai 
sugrąžino į dokumentus 

„tėvo“ ir „motinos“ sąvokas 
   Grafos „Mama“ ir „Tėvas“ išnyko iš Italijos vaikų 
dokumentų prieš tris metus, tuo metu, kai valdžioje 
buvo kairiųjų pažiūrų partija, rašo rambler.ru. Italijos 
vicepremjeras ir vidaus reikalų ministras Matteo 
Salvini pasirašė įsaką apie terminų – „tėvas“ ir „mama“ 
sugrąžinimą  į asmens dokumentus.  
  Prieš trejus metus ankstesnė vyriausybė šias sąvokas 
likvidavo ir vietoje jų pritaikė terminus „Gimdytojas-
1“ ir „Gimdytojas-2“.    Naujovėmis buvo pasipiktinę 
daugybė šalies gyventojų. 
   „Matote, dukters pase neįrašyta, jog aš ir mano vyras 
esame jos mama ir tėtė. O dabar šios grafos čia atsiras.  
    Aš oficialiai tapsiu mama, o mano vyras – tėte. Mes 
labai tuo džiaugiamės“ – pasakoja Italijos gyventoja 
Anna Domaškevič. „Šiandien aš su džiaugsmu jau 
galiu pranešti, kad Italijoje daugiau nebebus – 
„Gimdytojo-1“ ir „Gimdytojo-2“.  
   Tai prieštarauja visoms mūsų daugiaamžėms 
tradicijoms, ir mes nutarėme su tuo pabaigti“, – 
pažymėjo politinės partijos „Mes su Salvini“ 
regioninio skyriaus viceprezidentas. 
___________________________________________ 
 
 

   2019 m. kovo mėnesį Veronoje įvyko Pasaulinis 
šeimų kongresas, kurio baigiamojoje rezoliucijoje 
buvo eilė tezių: sulyginti vyrų ir moterų atlyginimus, 
sukurti sąlygas suderinant darbą su motinyste, apginti 
vaikų teises. 
   Šie reikalavimai suprantami daugeliui italų, bet  
tapti „gimdytojomis-2“ daugelis moterų nesiruošia.  
   Tačiau, kai kuriose šalyse, pavyzdžiui Prancūzijoje, 
ši pataisa buvo priimta  lengviau.  
 
 

 
   
   „Tai idealiai tinka vaikams, pas kuriuos dvi mamos 
ar du tėvai. Galėtų pasirodyti, jog mes paminame 
heteroseksualių porų teises, tačiau tai nėra taip. Mes 
tik papildome savo teises. Pasaulis pasikeitė ir mes 
turime teisę turėti vaikų“,- pareiškė homoseksualistų 
(LGBT)  bendruomenės teisių gynėjas Gi Eranval.  
  Tačiau ir Prancūzijoje ne visi yra pasirengę 
susitaikyti su tokia iškrypėliška padėtimi.  
   Ekspertai nuolatos tvirtina, jog tėvo ir motinos 
atsisakymas – smūgis vaiko psichikai, ir, nežiūrint   į  
norą maksimaliai įdiegti „tolerancijos“ sąvoką į šalies 
kasdienybę – ne visiems tai priimtina.             

 
 Inf. „Darbininkų  balsas“ 

 
_________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atkelta iš 1 pusl. 
Kodėl Lietuvoje algos taip 
tragiškai žemos palyginus su 
Estija, nors BVP panašus? 
pajamos apie 28 milijonų eurų.  Naudojamos įvairios 
legalios schemos, kurių dėka grynas pelnas apie            
3 mln.eurų, nuo kurių reikia mokėti mokesčius. Per 
pastaruosius 4 metus algos buvo pakeltos tik kartą, 
priklausomai nuo pareigų - padidėjo apie 20 – 30 € į 
rankas per visą tą laikotarpį. Po mokesčių reformos 
vidutinė eilinio darbuotojo alga pasiekė apie 480 eurų 
po mokesčių. Darbo sąlygos sunkios, todėl dažnai 
vyksta darbuotojų kaita bei jaučiamas tų pačių 
darbuotojų trūkumas, nes niekas ten nesiveržia dirbti. 
   Vienas vadovas pareiškė, kad tuoj gretai dirbs 
žmonės iš tolimųjų šalių, iš Irako, Indijos ir panašiai, 
nes darbuotojų labai trūksta. 
  Jau įdarbino darbuotojus iš užsienio. Įsidarbino 
pilietė iš Baltarusijos, ji po keletos mėnesių išėjo, 
dirba vienas žmogus iš Tuniso. 
   Neseniai atvyko įmonės partneris iš Italijos ir 
suabejojo darbuotojų pasirengimu vykdyti bendrą 
projektą, dėl itin dažnos darbutojų kaitos, jų patirtis - 
įgūdžiai nepakankami, taip pat yra pastebimas ir jų 
motyvacijos trūkumas. Vadovas paaiškino jam, kad 
rinkoje situacija itin sudėtinga, nėra darbuotojų. 
   Viena darbuotoja nuo esmos situacijos apsiverkė 
tiesiog darbo vietoje. Pačioje įmonėje standartinė 
frazė – nepatinka  išeik. 
  Viena darbuotoja krūvį įmonėje sugebėjo ištverti tik 
pusantro mėnesio. Jos alga nesiekė 500€ po mokesčių. 
Išeidama ji pasakė, kad įmonėje yra „modernioji 
vergovė.“   Patys darbuotojai sako, kad jaučiausi kaip 
kalbančios šiukšlės. Nesisikaitymas ir išnaudojimas 
yra norma.   Įmonės vadovybė nieko keisti nesiruošia.  
  Mano suvokimu, laukia palankesnių imigracinių 
įstatymų.   Pas pačius vadovus išryškėjo, kad buvo 
premijų sistema, už sutaupytas  lėšas ir taip padidintas 
pajamas.   Pvz. Algos buvo mokamos itin žemos, todėl 
buvo daug sutaupoma ir vadovai gaudavo už tai 
premijas bei priedus prie savo algos. 
__________________________________________ 
 

   Šiuo metu algų skirtis mūsų šalyje yra viena 
didžiausių Europos Sąjungoje.  
   Beje įmonės pelnas išsiurbiamas į užsienį. Iš panašių 
įmonių lietuviai dažnai bėga ir važiuoja dirbti į 
Vokietiją, kur jie uždirbs apie 1100 € į rankas.  
   Tokią algą mūsų šalyje gali mokėti daugumą  įmonių 
lengvai, bet jiems labiau apsimoka tuos pinigus išleisti 
lobizmui,  ekstra pelną išsiurbti į ofšorines kompanijas. 
  Pagal ES statistika vidutiniškai įmonės  sau pasiima 
apie 15 proc., likusi dalis skiriama algoms bei 
investicijoms. Lietuvoje ir vėl rekordas. Net 50 proc. 
pajamų pagal ES duomenis įmonės pasiima sau. 
  Tokios ir panašios įmonės mūsų šalyje sudaro 
branduolį. Valstybė turi parodyti pagaliau stuburą ir 
pradėti įmones skatinti kelti algas, kad gerintų 
darbuotojų socialinė padėtį, kurių dėka jos lobsta. 
  Jei įmonė moka dideles algas, tik tuomet ji galėtų 
laimėti valstybinius konkursus. O jei tai tipiška įmonė, 
ji turi būti įtraukta į „Juodąjį sąrašą“ ir iš jos nieko 
neprikti ir jokių kontraktų nesudarinėti. 
  Bendruomenė kartu su profesinėmis sąjungomis turi 
nuolat skelbti „Juodus sąrašus“ įmonių, kurios 
išnaudoja darbuotojus ir moka itin mažas algas. Tokias 
įmones vartotojai vieningai turi boikotuoti. Kaip 
pavyzdys, nustoti apsipirkinėti „MAXIMA“, kol alga 
nebus arti LIDL-o lygio ir kol darbuotojai įgis teisę į 
reguliarias pertraukas ir nereikės jiems dirbti alinančiu 
krūviu su beprotiškai dideliais viršvalandžiais. 
  Lietuviškas išnaudojimas pradėjo plisti ir į užsienio 
įmones, kurios ateina į Lietuva. Žinau vieną užsienio 
įmonę, kuri turi filialus Rygoje ir Vilniuje. Nors darbas 
identiškas abiejuose šalyse, bet algos Rygos ofise 40 - 
50 proc. didesnės, o darbo krūvis mažesnis. Lietuviai 
nuvažiavę pas savo kolegas į Latviją, vos nepatyrė 
šoko tai pamatę. O Latviai paaiškino, kad tai kaip 
viskas daroma Lietuvoje, jų šalyje visiškai nepriimtina 
ir to būti negali. Susidaro paradoksli situacija, kad ES 
gali sumažinti Lietuvai išmokas, nes pagal BVP mes 
esame faktiškai estų lygyje, tik mūsų pragyvenimo 
lygis smarkiai nuo jų skiriasi. 
   Estijoje dėl ES finansinės paramos, vyksta realus 
pragyvenimo  lygio  kilimas  ir  šalis  vejasi  kitas 
________________________________________ 

Skandinaviškas valstybes. Tuo tarpu Lietuvoje 
atlyginimų augimas pagrinde tik "popierinis". BVP 
vienam gyventojui auga, ko pasekoje mes gausime 
mažiau realių pinigų iš ES, bet algos, realus 
pragyvenimo lygis ir toliau nesiveja Estijos rodiklių. 
   Valstybė taip pat galėtų skatinti verslo moralinį 
augimą. Pvz.: LIDL-as moka didžiausias algas ir 
kainos nėra smarkiai sukeltos. Ši įmonė viešai 
gali būti pripažinta konsensuso įmone.  
    Viešuosius pirkimus galėtų laimėti tik tokios 
įmonės, kurios moka ne mažesnę nei šalies vidutinę 
mėnesinę algą ir pan. 
   Taip pat, jei įmonėje vidutinė alga į rankas didesnė 
400 € nei šalies vidurkis, taikyti įmonėms mažesnį 
pelno mokestį ir pan. 
   Valstybė turi teigiamos ir neigiamos įtakos svertus 
formuoti konsensusą. Vien ko verta “naming and 
shaming” taktika. Lietuvoje visi rinkos dalyviai turi 
suprasti, kad Lietuva strategiškai integruojasi  į  
pasaulio ekonomiką, todėl ši politika  visiems 
laikams. Viskas. Kelio atgal nebus. Arba rinkos 
dalyviai auga ir kyla aukšti arba - dinozaurų likimas.  
   Jei Lietuvai nepavyks padaryti estiško kokybinio 
šuolio, tuomet visą Lietuvą gali ištikti dinozaurų 
likimas.   Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją 
turėtų skelbti „juodų  įmonių sąrašą“, be jokio 
moralizavimo, bendruomenė būtų raginama būti 
atsakinga, nes tos įmonės nesilaiko minimalių 
moralės normų. Trumpiau tariant, žmonės nustotų 
būti jų klientais. 
   Panaši situacija buvo su LUK-oil, kai Rusija 
užpuolė Ukrainą, o žmonės nustojo šiose degalinėse 
pirkti degalus. 
  Tuomet jie buvo priversti kaip minimum re-brand'ą 
daryti. Taip pat turėjau  mintį aplamai palikti Lietuvą. 
  Kai aš pamačiau, kad pardavėjos verčiamos IKI 
parduotuvėje dirbti stovėdamos ilgas valandas, aš 
nustojau ten apsipirkinėti ir pasakiau savo kolegoms 
daryti tą patį. Įvyko įdomi situacija, sutapimas ar ne, 
IKI savo alinančią tvarką pakeitė. 

Vaidotas Kukanauskas 
 

(Autoriaus  teksto kalba netaisyta) 
____________________________________________________ 
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Liepos mėnesį gimtadienio ir 
jubiliejaus proga sveikiname 

mūsų profesinės sąjungos narius 
Tomą Akmenskį, Eglę Brundzaitę, Vygantą Rimkų, 
Gintautą Mieleiką, Giedrę Paškauskaitę, Liną 
Ruigienę, Vilmą Užpurvienę, Arūną Račkauską, Jeleną 
Busko, Vackovą Daukantą, Irmą Pupelę, Dalią 
Kabalinienę, Iną Gelbudienę, Leleną Lingienę, Marių 
Paulauską, Rimą Ingilertienę, Darių Miklovą, Aretą 
Luotį, Vidą Jakštienę, Marių Bakaną, Galiną 
Archipovą. 

Mūsų Jubiliatai 
65-rių metų jubiliejaus proga sveikiname  

 

Tatjaną LAPICKAJĄ 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ darbuotoją 

 

60-ties metų jubiliejaus proga sveikiname: 
 

Nijolę JAKIENĘ 
AB „Klaipėdos baldai“ darbuotoją 

 
Olgą LIUBAS 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
darbuotoją 

60-ties metų jubiliejaus proga sveikiname  
 

Vidą VEKLENKO 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro darbuotoją 

 
 
 
 
 
 

45-rių metų jubiliejaus proga sveikiname 
 

Ingą ŠMITIENĘ 
Adomo Brako dailės mokyklos darbuotoją 

 
 
 

40-ties metų jubiliejaus proga sveikiname 
 

Ingą LINKUVIENĘ 
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narę 

 

30-ties metų jubiliejaus proga sveikiname 
 
 
 
 

Vaidą GAVRILIOVIENĘ 
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narę 

 

 
 

Nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio  
ir jubiliejaus proga linki Jums  

Klaipėdos  miesto ir apskrities profesinė 
sąjunga ir  

 Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga 
 

 
 

 
 
 
 

Žirnis Garunkštis 
 

Gana seilitis ir unkšti, 
Mes gyvenam su daina! 
Išsiritau aš – Garunkštis, 
Vardas Žirnis. Ir gana. 
 

Padainuosiu Jums dainelę 
Aš gyvybine tema –  
Miestas renka miesto merą! 
Vienas juokas ta daina. 
 

Rašo „Klaipėda“ ir prašo 
Ir bobelių pulkas: 
Būk jau buvęs miesto tėvu! 
Jam ant kelių pulkim… 
 

Kas taip gražiai čia žaliavo 
Pajūrėly mūsų: 
Uoliai Maskvai patarnavo 
Ir laivynas – rusų?... 
 

Rašo, eina kaip per sviestą 
„Klaipėdoje“ mūsų: 
Ir Iljičius vėl mums šviestų, 
Aš „Sovietska“ būsiu...                            Ž. G.  
________________________________________________
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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  
 
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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