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Lenkijoje jaunimui ketinama
netaikyti gyventojų pajamų
mokesčio
Lenkijos vyriausybė patvirtino gyventojų pajamų
mokesčio įstatymą pataisų projektą, kuriuo
jaunesniems nei 26 metų amžiaus šalies
piliečiams galiotų nulinio dydžio šio mokesčio
tarifas, pranešė Lenkijos nacionalinis radijas.
Lenkijos Respublikos vyriausybės vadovas
Mateuszas Morawieckis išreiškė viltį, kad nulinis
pajamų mokesčio tarifas paskatins jaunus žmones
likti Lenkijoje, o ne vykti į Vakarų Europą
uždarbiauti.
Lenkijos Respublikos vyriausybės skaičiavimais,
nuo 2004-ųjų, kai šalis tapo Europos Sąjungos
nare, iš jos emigravo 1,5 mln. gyventojų.
Mateuszas Morawieckis taip pat pareiškė tikįs,
kad ši iniciatyva paskatins iš Lenkijos išvykusį
LRT.lt
jaunimą grįžti į tėvynę.

Nerašykite prašymo išeiti iš
darbo savo noru, jei tokio
noro neturite
Ilgiau nei dvejus metus veikiančiame LR Darbo
kodekse numatyta galimybė 5 ir daugiau metų
išdirbusiam darbuotojui, jei iš darbo atleidžiamas
darbdavio iniciatyva (57 Darbo kodekso str.), gauti
išmokas iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo.
Svarbu, kad toks žmogus per 3 mėnesius po
atleidimo nebūtų įsidarbinęs kitur.
Darbuotojas ne vėliau kaip per 6 mėnesius po
atleidimo turėtų pateikti prašymą „Sodrai“
asmeninėje „Sodros“ paskyroje bet kuriame
„Sodros“ skyriuje arba paštu.
Dirbusiam 5-10 metų priklauso 77, 58% vieno,
dirbusiam 10-20 metų – 77, 58% dviejų, o dirbusiam
daugiau nei 20 metų – 77, 58% trijų jo vidutinio
mėnesio darbo užmokesčio dydžio išmoka.
Minėta išmoka neskiriama biudžetinių įstaigų ar
Lietuvos banko darbuotojams – jiems išmokas moka
atleidęs iš darbo darbdavys.
Darbuotojus kviečiame būti sąmoningais ir
nerašyti prašymo išeiti iš darbo savo noru, jei tai
daryti verčia darbdavys.
Taip pat gerai įvertinkite pasiūlymą išeiti iš darbo
šalių susitarimu, ypač jei siūloma išeitinė išmoka
yra gana maža.
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga

Žolinė, Šv. Mergelės Marijos
dangun ėmimo šventė

Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė sutapatinta
su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena.
Pasakojama, kad Jėzaus motinos Marijos mirties
apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip
Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į
dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai Marijos
kūno neberado - karste buvo tik daugybė gražių
gėlių.„Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris,
apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos
dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr. 12, 1).
Taip apaštalas Jonas aprašo regėjimuose matytą
Saulėtąją moterį – bažnyčios, kovojančios prieš žemės
blogį, biblinį slibiną, simbolį. Marijos dangun ėmimo
dogma paskelbta tik 1950 m., tačiau liturginis šio
įvykio minėjimas žinomas nuo V-to amžiaus.

Tarptautinis tyrimas atskleidė,
kad Lietuvoje darbuotojų padėtis
yra blogesnė nei Urugvajuje

Tas pats tyrimas parodė, kad draugiškiausios
darbuotojams yra Skandinavjjos šalys, Airija,
Islandija, Slovakija, Olandija, Vokietija, Austrija,
Urugvajus, Italija.
LPS „Solidarumas“
________________________________

Mobilumo paketas - taisyklių
rinkinys, kuris galioja visų
Europos Sąjungos valstybių
vežėjams

2019-06-20 Ženevoje vykusioje Tarptautinės
darbo organizacijos (TDO) kasmetinėje sesijoje,
kurios darbe dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė,
Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija
(ITUC), sesijos dalyviams pristatė mokslinį tyrimą
„Blogiausios šalys darbininkams".
ITUC generaline sekretorė Šaron Barou (Sharan
Burrow) pristatydama tyrimą pastebėjo: „Jei šalyje
nėra žodžio laisvės, nėra tinkamų darbo sąlygų, nėra
socialinių garantijų darbuotojams, o minimali alga
siekia iki 20 JAV dolerių, tada kokią ateitį turi šis
pasaulis?“
Ji paminėjo, kad Centrinės ir Rytų
Europos šalyse nevyksta kolektyvinės derybos, nėra
kolektyvinių sutarčių, o multinacionalinės įmonės
vietoj to, kad šiose šalyse dėrėtųsi su profesinėmis
sąjungomis, pasisamdo brangius advokatus ir
kovoja su jomis. Minėtas tyrimas atskleidė, kad
Lietuva yra tarp „besikartojančių darbuotojų teisių
pažeidimų šalių", o surengti streikus mūsų šalyje yra
sudėtinga. Tai nėra geras įvertinimas, bet toli gražu
jis nėra blogiausias, nes yra šalių, kuriose profesinių
sąjungų lyderiai nužudomi, o demontracijas ir
protestus išvaiko policija ir kariuomenė. Tarp
darbuotojų teisės pažeidžiančių įmonių tyrime yra
paminėtos garsios tarptautinės įmonės:
ZARA, H&M, RYANAIR, RENAULT, UBER,
DUNNES STORES, AMAZON, TESCO.______

„Mobilumo paketo" tikslas – didinti saugumą
keliuose, sudaryti vienodas galimybes konkurencijai,
didinti šio sektoriaus veiklos efektyvumą, mažinti
transporto taršos poveikį aplinkai, gerinti darbo
sąlygas vairuotojams.
Vilkikų vairuotojams turėtų būti užtikrintas
reguliarus kassavaitinis poilsis ne sunkvežimio
kabinoje.
Reisai suplanuoti taip, kad bent kas keturias savaites
vairuotojas galėtų pailsėti.
Užtikrinamos orios darbo sąlygos, mažiau ir geresni
tikrinimai keliuose, 3 dienos kabotažiniam
pervežimui, aiškios darbuotojų apmokėjimo ir poilsio
laiko taisyklės. Kaip šie reikalavimai gali atsiliepti
transporto sektoriui Lietuvoje?
Lietuva gali netekti dalies investicijų ir darbo vietų,
ar tikrai? Kokia dalis vairuotojų bus įdarbinama
užsienio valstybėje? Kiek mažiau bus surenkama
mokesčių? Į šiuos klausimus vis dar ieškoma
atsakymų.

„Įtvirtinamas toks pat apmokėjimas už tą patį darbą
toje pačioje vietoje. Problema buvo ta, kad kai kurių
Šiaurės ir Vakarų šalių transporto įmonės pristeigė
taip vadinamas „Pašto dėžutes" – kompanijas Pietų ir
Rytų Europoje su mažesniais darbo standartais,
norėdami vystyti verslą Vakaruose", - sakė viename
interviu europarlamentaras Ismailas Ertugas,
vienas iš „Mobilumo paketo" autorių iš Vokietijos.
Europos Sąjunga pasidalino šiuo klausimu į dvi
puses.
„Mes turime šalis su socialiniais paketais ir be jų"teigė europarlamentaras Wim van de Camp iš
Olandijos, kuris atsakingas už vairuotojų poilsį
reguliuojančius įstatymus.
Nuo 2024 metų sausio 1 d. išmanūs skaitmeniniai
tachografai fiksuos vairuotojo darbo ir poilsio laiką
savaitės bėgyje.
„Artėjame prie socialinės dimensijos ir vairuotojų
atlyginimai bus didesni," - sako europarlamentarė
iš Suomijos, buvusi Transporto ministrė Merja
Kyllonen.
Trys balsavimai Europos Parlamente vyko
2019 m. balandžio 4 d.
Po 4 savaičių darbo vairuotojo poilsis:
UŽ-317, prieš-302, susilaikė-14 europarlamentarų.
Poilsio laikas (kassavaitinis):
UŽ-394, prieš-236 , susilaikė-5 europarlamentarai.
Kabotažas (3 d. ir kova su Pašto dėžutėmis"):
UŽ-371, prieš-251, susilaikė-13 europarlamentarų.
Galutinis balsavimas vyks 2019 m. pabaigoje.
Lietuva - valstybė, pervežanti daugiausia svetimų
krovinių. Kvotos vairuotojams iš Ukrainos? Ar jos
reikalingos? Mokesčiai mokami Lietuvoje, nors
vairuotojas krovinius veža tarp Vokietijos ir Belgijos.
Lietuva turi didžiausią kiekį sunkvežinių, tenkantį
1 mln. gyventojų. 50-60 tūkst. dirba vairuotojais, o iš
viso Lietuvoje dirba 160 tūkst. žmonių, susijusių su
transporto sektoriumi.
Europoje egzistuoja parkavimo vietų stygius, vežėjai
nekelia dėl to problemų. Padaryta studija, kuri nustatė,
kad parkavimui yra tinkamų 70 000 ir trūksta 400 000
vietų. Dabar draudžiama miegoti kabinose. Gali būti
__________________________________Nukelta į 2 pusl.
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RUGPJŪČIO 23-oji - JUODOJO KASPINO DIENA
Ribentropo – Molotovo paktas ir slaptieji protokolai

Atkelta iš 1 pusl.

Mobilumo paketas - taisyklių
rinkinys, kuris galioja visų
Europos Sąjungos valstybių
vežėjams

skirta 750 € bauda Belgijoje ir Prancūzijoje už miegą
kabinoje.
Ar Lietuva taps Europos Sąjungos
logistikos centru? Gali būti, kad Lietuvos įmonės
registruos savo filialus kitose šalyse, ten mokės
mokesčius ir t.t.
Darbdaviai teigia, kad dėl „Mobilumo paketo"
priėmimo Lietuvoje prognozuojamas 3-4% BVP
praradimas. Kas bus su žmonėmis, kurie neteks
darbo transporto sektoriuje?
Į šį klausimą atsakymo nėra, tačiau Lietuvos
Vyriausybės atstovai protestuoja Briuselyje prieš
„Mobilumo paketą", už kurį balsuoja visa Europa.
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro Roko
Masiulio komentaras 2019-01-10d. Briuselyje:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJL7W9vO5K8
Jovita PRETZSCH
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkės pavaduotoja

1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje, Vokietijos užsienio reikalų ministras J. Ribentropas ir Sovietų
Sąjungos užsienio reikalų liaudies komisaras V. Molotovas pasirašė abiejų šalių Nepuolimo paktą, kuris
turėjo įtakos Antrojo pasaulinio karo pradžiai. Paktas panaikino ir Baltijos šalių, taip pat ir Lietuvos,
nepriklausomybę. Papildomuose slaptuose protokoluose Estija ir Latvija buvo priskirtos Sovietų
Sąjungai, o Lietuva palikta Vokietijai. 1939 m. rugsėjo 28 d. Josifas Stalinas ir Adolfas. Hitleris pasirašė
antrąjį Vidurio Europos padalijimo aktą, pagal kurį Lietuva buvo atiduota Sovietų Sąjungai.
1989 m. rugpjūčio 23 d., prisimindamas Ribentropo–Molotovo paktą, atėmusį Baltijos šalių
nepriklausomybę, Lietuvos Sąjūdis surengė akciją „Baltijos kelias“. Akcijos metu Lietuvos, Latvijos ir
Estijos gyventojai (apie 2 mln.) susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybes, taip
simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos ir išreikšdami norą būti laisvais.
Sąjūdžio Seimo VI sesijoje buvo priimtas pareiškimas, kuris pabrėžė Lietuvos teisę į Nepriklausomybę
bei sovietinės okupacinės armijos išvedimą. Pareiškimą pasirašė 1 400 000 žmonių.
„DB“

Neimk vokelio, o sužinojęs pranešk,
nes kitaip:
*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

Robertas Grigas

Apie skundimo
paveldą

Pastaruoju metu, matyt, pristigę argumentų
diskusijoms, kai kurie „budrūs piliečiai“ apskundė
Lietuvos katalikų vyskupams mano pasisakymus
Feisbuke (FB) už prigimtinę (t.y., vyro ir moters
sudaromą ir žmonijos / tautos tęstinumą užtikrinančią)
šeimą. Ir – apie homoseksualumą bei pastarojo
propagandą, kaip prigimtinės, Dievo palaimintos
tvarkos iškraipą bei grėsmę asmenų ir visuomenės
sveikai gyvensenai. Pagąsdino vyskupus, kad jei šie
„nesiims priemonių“, skundėjai ar skundėjas viešai
paskelbs tai, ką esu rašęs ar dalijęsis su draugais (ar
būna kas viešiau už tekstus, jau paskelbtus internete?
Šioje sovietmečio tradicijas patyrusiems iki kaulų
smegenų pažįstamoje situacijoje yra linksmoji ir
liūdnoji pusė.
Linksmoji - tai būdingas skundų šantažu užsiiman tiems asmenims ribotas išmanymas kur, kam ir dėl ko
būtų efektyvu skųsti. Turbūt manoma, kad Bažnyčia
veikia kaip kokios nors partijos Priežiūros komisija –
ir paskundus centriniams organams asmenį dėl
„netinkamų pažiūrų“, pasekmės bus. Nėra supratimo,
kad Bažnyčioje, perėmusioje daug dalykų iš beveik
tobulos romėnų teisės, tvarkomasi ne taip
supaprastintai, yra daug autonomijos. Taigi skųsti
Vilniaus
bažnytinėms
struktūroms
Kauno
arkivyskupijos kunigą parodo nesusigaudymą, „kur
yra Rymas, kur Krymas.“
Kita vertus, pralinksmina vylimasis, kad vyskupai
imsis „perauklėti“ kunigą – ne dėl girtavimo, ne dėl
vaikų tvirkinimo, ne dėl pinigų lupimo iš parapijiečių
– o dėl gana santūriai ir mandagiai reiškiamų jo
pažiūrų. Tradicinių moralinių ir konservatyvių
politinių pažiūrų. Būtent santūriai ir mandagiai, nes
____________________________________________________

savo pasisakymuose visuomet stengiuosi kritikuoti
žalingus reiškinius, poelgius ir asmenų viešai žinomą
laikyseną. Bet ne pačius asmenis kaip žmones, kurių
kiekvienas vertas pagarbos.
Liūdnoji skundimo „viršininkams“ fenomeno pusė
yra tai, kad šio sovietinio paveldo puoselėtojai
tarytum nejaučia, kaip vadinamasis „stuksenimas“ –
duomenų pranešinėjimas kokiai nors valdžiai ne apie
kriminalinį nusikaltimą, o apie asmens įsitikinimus,
idėjines simpatijas ar antipatijas – kaip tai pažemina
jų pačių žmogiškąjį orumą.
Šiame kontekste mano FB bičiuliams galbūt bus
įdomus dokumentas iš 30 metų nuotolio, taigi
Baltijos kelio bendralaikis, gerai iliustruojantis to
meto atmosferą. Deja, parodantis ir tai, kokie kibūs ir
gajūs senieji įpročiai.
1989 m., savo kunigystės pradžioje, dirbau
Kiauklių parapijoje (Širvintų r.) ir pagal išgales
prisidėjau prie Sąjūdžio ir Tremtinių klubo kūrimosi.
„Kažkam“ tai pasirodė kunigui nederama veikla, ir
kardinolui Vincentui Sladkevičiui buvo atsiųstas
laiškas,
apdairiai
anonimiškai
pasirašytas
„Širvintiečio“. Man ten kliuvo palyginus mažai („...ar
kunigėliui reikėjo imtis vadovavimo…“) – atkreipkit
dėmesį, kaip sutampa ano laiko ir dabarties
komentatorių stilistika.
Labiausiai užsipultos, nebūtom nuodėmėm
apkaltintos tremtinių klubą steigti padėjusios
disidentės, neseniai iš sovietų konclagerių grįžusios
sesuo Nijolė Sadūnaitė ir Jadvyga Bieliauskienė.
Prirašyta dalykų, kurie, autoriaus (autorių?)
manymu, turėjo būti „kompromatas“, vertinant
kardinolo akimis. Laiško eiga buvo tokia. Tuometinis
Kaišiadorių vyskupijos kancleris, kun. Jonas Jonys
(beje, globojęs iš tremties paleistą pal. arkivyskupą
Teofilių Matulionį, dalyvavęs slaptoje vyskupo
Vincento Sladkevičiaus konsekracijoje, už tai sovietų
kalintas) tvarkingai perrašė skundą mašinėle ir
nuorašą išsiuntė man. Tuo „Širvintiečio“ bandymas
įtakoti jau nesulaikomą Tautos upės bėgimą ir
baigėsi.
Bet, kaip matome, nesibaigė nelaisvos
visuomenės ir nelaisvų žmonių polinkis šantažuoti
skundais…
Inf. Tiesos.lt

„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

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 „Arvio kalakutai,“ A. Kudrešovo firma,“ UAB „Rekus,“
UAB „Ariogalos statyba,“ UAB „Nauja Energetika-4,“ UAB
„Ukrenta,“ UAB „Santakos kalviai,“ UAB „Šiaurės
projektai,“ UAB „ICS projektus group,“ UAB „Žemkasa,“
UAB „Borana,“ MB Eljunga,“ UAB „Igaida,“ UAB
„Ukrenta,“ UAB „Modus Distribution,“ UAB „Eurostatybos
grupė.“
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos
darbo inspekcija
Tel. 8-46-217825, 8-46-411019, 8-686-17406
El. p. kmapsp@gmail.com

3 puslapis

„Darbininkų balsas,“ 2019 m. rugpjūčio mėn. Nr. 8 (312)

Raimondas Navickas. Šakalienei pasiruošt!

Šiaurės Italijos policija atskleidė socialinių tarnybų vykdomą vaikų atėmimo ir pardavinėjimo biznį!
Suimti 18 „vaikų teisių gynėjų“, psichoterapeutų ir miestelio meras!

parodymus, atidavinėjo iš šeimų paimtus vaikus savo
draugams ir už pinigus. Tarp naujų įtėvių ar globėjų –
prekiautojai sekso prekėmis, žmonės, kurių pačių
vaikai nusižudė, psichinėmis ligomis sergantys
asmenys. Bent du vaikai naujuose namuose patyrė
seksualinę prievartą. Rasta ir tikrųjų tėvų dovanų ir
meilės laiškų, kurie buvo nuslėpti ir nebepasiekė jų
vaikų.
Vienu žodžiu, ilgam ylos maiše nepaslėpsi. Išmuš
kada nors ir šakalienių šutvių valanda. Bėda tik tame,
kad vaikų ir tėvų gyvenimų nebeatstatysi.
Italian police uncover gang that “brainwashed kids
and sold them to foster parents”

LIETUVOS JUODOJI DATA

Mūsų tolerantiška spauda, prišerta Bernevarneto lobistų pinigais, mėgsta šaipytis iš tų nepraradusių sveiko
proto žmonių, kurie sako, jog visas tas „Šakalienės ir Co“ užsuktas „vaikų gelbėjimo nuo jų tėvų“ vajus turi
bjauraus verslo požymius.
Nevengiama tokius įžvalgius rašytojus vadinti „vaikų mušimo ir kankinimo“
entuziastais bei vaizduoti nukvakusiais sąmokslo teorijų šalininkais.
Ir še tau – „netikėtai“ Italijoje paaiškėjo, kad patys baisiausi konspirologų įtarimai yra tikrų tikriausia tiesa!
Pasirodo, kad „vaikų teisių gynėjai“ užsuko būtent tokį biznį, kurio modelį ne be pagrindo įtariami norintys
įdiegti ir jų kolegos Lietuvoje. Svetimų vaikų atiminėjimo iš niekuo dėtų tėvų ir perdavimo į brangiai
apmokamų „globėjų šeimas“. Tarp suimtųjų ir Bibiano miestelio meras. Psichoterapeutai nuteikinėdavo
vaikus, net panaudodami elektrošoką prieš tėvus. Vaikų teisių gynėjai iš valdiškų tarnybų klastojo vaikų
________________________________________________________________________________________

Daugiau nei septyneri metai praėjo nuo
nusikalstamo 2012-05-17 Garliavos šturmo dienos.
Iš kadenciją baigusios prezidentės per tą laikotarpį
taip ir nesulaukėme deramo dėmesio ir adekvačių
atsakymų į kelis ir tuos pačius klausimus:
- kieno paliepimu buvo įvykdytas nusikaltimas prieš
žmogiškumą?
- ar dar gyva pagrobtoji Deimantė Kedytė?
2019 m. liepos 17 d. susirinkome vedami gležnos
vilties, jog iš naujai išrinktojo Lietuvos valstybės
vadovo galiausiai sulauksime aiškių atsakymų į šiuos
klausimus. Ar Prezidentas išdrįs atverti mūsų gerokai
papuvusios teisėsaugos Pandoros skrynią? Ar išdrįs
akis į akį susitikti su žmonėmis, mėnesių mėnesiais
siekiančiais priminti apie niekaip neužgyjančią,
visuomenę suskaldžiusią valstybės piktžaizdę?

Gitanas Nausėda:
„Niekas neišsisuks
nuo atsakomybės
dėl žmonių
nužudymo dengimo
Garliavos ir kitose
bylose“
2019 m. birželio mėnesį vykusioje spaudos konferencijoje,
išrinktasis Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda atsakė ir
į „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus tris klausimus:

Gerbiamas Prezidente, ar jūs pasitikite Generalinės
prokuratūros ir kitų vadinamų jėgos struktūrų vadovais, turint
omenyje, kad prokurorai, kviesti į Seimo komisiją liudyti ir
duoti parodymus, pradėjo pasakoti, kaip gaudavo tiesioginius
nurodymus iš Prezidentūros, kaip ir kam kelti bylas, ir kaip jas
nagrinėti?
Kitas klausimas – kokia jūsų nuomonė apie vadinamas
rezonansines bylas? Turint omenyje banko „Snoras“ bankrotą
ir jo užgrobimą – visas banko turtas buvo atimtas iš akcininkų
ir išvogtas.
Trečias klausimas, paskutinis – ką Jūs galvojate apie
vadinamąją Garliavos istoriją, kurioje buvo nužudyta labai
daug žmonių, o prokuratūra tai „nuleido“ kaip pvz. –
„paskendo baloje“, „užspringo žolės lapu“ ir pan. Ar Jūs
turėsite tvirtą stuburą pareikalauti atsakomybės už visus šiuos
neišaiškintus nusikaltimus?
„Matote, iš pirmo klausimo aš įžvelgiu pasiūlymą judėti
panašia kryptimi ar panašiu keliu – kad Prezidentas pradėtų
nurodinėti prokurorams, ką jiems daryti, o ko nedaryti. Tai be
jokios abejonės, teismų ir teisėsaugos sistema yra atskirta,
tačiau ir nereiškia, kad Prezidentas nedalyvauja skiriant
Generalinį prokurorą ir kitus labai svarbius pareigūnus.
Tačiau pradėti nurodinėti ar aiškinti, kokiomis byloms reikia
užsiimti, o kurias sustabdyti – manau, kad tai visiškai
skandalingas reikalas, netoleruotinas teisinėje valstybėje. Tai
aš noriu pasakyti kuo anksčiau, kad nekiltų jokių
nesusipratimų. Dėl banko „Snoras“ užvaldymo aš turiu savo
asmeninę nuomonę, atsiribojant nuo to, kaip tas „Snoras“
buvo uždarytas, sėkmingai ar nesėkmingai. Manau, kad tą
banką uždaryti reikėjo gerokai anksčiau, nes jis buvo nemokus

dar 2008-2009 m. deja, procesas užsitęsė dar porą metų, ir dėl tos priežasties atsirado dar daugiau
praradimų – turiu omenyje, kad tai kainavo didelius praradimus indėlių draudimo fondui. Na, ne tai,
kad šio fondo išvaistymą, tačiau jo ištuštinimą.
Trečiasis klausimas – aš tikrai dabar nesileisiu į Garliavos įvykių analizę, tačiau aš tikrai noriu
pasakyti, kad tokie nusikaltimai, kurie vyksta ir šiuo metu, neturėtų būti stebimi pro pirštus, tačiau mano
apsilankymas pas mergaitę Kauno klinikose, kuri patyrė žvėriškus sumušimus, pirmiausiai buvo mano
empatijos ir mano užuojautos išreiškimas, tačiau tai taip pat reiškia, kad aš, kaip ir dauguma Lietuvos
žmonių, tikrai stebiu šį procesą, ir tikrai nesu jam abejingas. Ir visos kalbos apie tai, kad vėl kažkas
kažką išsuks (nuo atsakomybės – aut. Pastaba), tai tokio termino mūsų teisinėje kalboje neturėtų būti.
Niekas neturi nieko išsukti, visi turi gauti pagal nuopelnus. Tokia ir turėtų būti teisinės valstybės
vizija, nes ko labiausiai mes pasigendame, ir kuo labiausiai yra nusivylę Lietuvos žmonės – jei nemato
teisingumo mūsų valstybėje. Kitą kartą žmonės nusivylę ne dėl to, kad jų pajamos mažos, tačiau dėl to,
kad Lietuvoje nėra teisingumo.Turime atstatyti teisingumą mūsų valstybėje.“ Laisvas laikraštis Nr. 24

Valstybinė darbo inspekcija: šiemet fiksuojama mažiau
nedeklaruoto darbo atvejų

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) šiais metais, vykdydama nelegalaus (neteisėto) ir nedeklaruoto
darbo kontrolę, atliko beveik 3600 inspektavimų. Per pirmąjį šių metų pusmetį nustatyta 1010 nelegaliai
dirbusių asmenų ir 478 nedeklaruotą darbą dirbę asmenys (dirbę pažeidžiant darbo ir poilsio laiką, ar
kuriems nebuvo mokamas nustatytas atlygis už darbą poilsio ar švenčių dienomis, taip pat už
viršvalandinį ar naktinį darbą). Didžioji dalis nelegaliai (neteisėtai) dirbusių asmenų dirbo statybose
(665 asmenys), taip pat nemažai – prekybos (143 asmenys) bei žemės ūkio (66 asmenys) sektoriuose.
Kvalifikuotos darbo jėgos stoka, ypač statybų, transporto, paslaugų sektoriuose ir trečiųjų šalių
piliečių atvykimo į Lietuvą tvarkos supaprastinimas ar komandiruojamų į Lietuvą dirbti užsieniečių, iš
vienos pusės, suteikia didesnes galimybes uždirbti tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, tačiau iš kitos
pusės – sudaro galimybę nesąžiningiems darbdaviams naudotis pigia darbo jėga, nemokant mokesčių.
Be to, neretai kyla pagrįstų abejonių, ar tikrai darbuotojai yra komandiruoti ir ar jiems nustatyta tvarka
yra mokamas darbo užmokestis, pasitaiko netgi atvejų, kai užsieniečiai nežino, kokiam darbdaviui jie
dirba“, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.
Pastebima tendencija, kad ženkliai mažėja nedeklaruotą darbą (kai nebuvo mokamas nustatytas atlygis
už darbą poilsio dienomis, už viršvalandinį ir naktinį darbą) dirbusių asmenų skaičius: šiais metais
nustatyti 478 asmenys, o 2018 m. per tą patį laikotarpį – 715 asmenų.
Šiais metais ypatingas dėmesys ir toliau skiriamas rizikingiausiems ekonominiams – statybos, žemės
ūkio, miškininkystės, didmeninės ir mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, transporto –
sektoriams. Iš 971 nelegalaus, nedeklaruoto darbo atvejų, užfiksuotų per šių metų pirmąjį pusmetį, 600
buvo statybos sektoriuje, prekybos – 146, apgyvendinimo ir maitinimo – 58.
Pasak Jono Griciaus, pastebėta, kad statybų sektoriuje vidaus apdailos darbus pastatytuose
daugiabučiuose namuose atlieka ne įmonės, o fiziniai asmenys, kurie dažnai dirba be verslo liudijimo
ar individualios veiklos pažymos. Analogiška situacija yra ir individualios statybos objektuose, kur
fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, samdo kitus fizinius asmenis, tačiau
nesudaro su jais darbo sutarties, taip slėpdami darbinius santykius.
Pagal VDI inspektorių surašytus administracinių nusižengimų protokolus teismai darbdaviams skyrė
166800 eurų baudų.
VDI pranešimas spaudai
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Socialinis
teisingumas ir
klimato kaita –
iššūkiai, kuriuos
teks spręsti
naujiesiems
ES lyderiams
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete
pristatytas tyrimas apie tai, kokių veiksmų reikėtų
imtis, kad Europos socialinių teisių ramstis būtų labiau
integruotas į Europos ekonominę ir monetarinę
sąjungą.
Įgyvendinant Europos socialinių teisių
ramstyje (ESTR) sutartus dvidešimt tikslų, kurie
išdėstyti trijose dalyse: lygios galimybės ir galimybės
įsidarbinti, tinkamos darbo sąlygos, socialinė apsauga
ir įtrauktis, - bus svarbus šalių susitarimas dėl būsimo
ES biudžeto. Kokį procentą nuo BVP šalys skirs
bendram labui? Kiek lėšų bus skiriama sanglaudos
politikai?
Keičiasi išlaidų socialinėms programoms diskursas,
randasi supratimas, jog išlaidos švietimui, sveikatos
apsaugai, vaikų ikimokykliniam ugdymui, žmonių
perkvalifikavimui, - yra socialinės investicijos. Jų
grąža matuojama ne tik finansine išraišką, bet
pirmiausia kokybiniai rodikliais, t.y. žmonių
išsilavinimu, sveikata, gera savijauta, pasitikėjimu
valstybe ir jos institucijomis, bendradarbiavimu bei
aktyviu dalyvavimu darbo rinkoje.
Naujajam
Europos Parlamentui teks nemažai iššūkių, vienas jų
- prisiimti atsakomybę už tokią iniciatyvą, kaip „Vaiko
garantija“ ir tam numatyti papildomas lėšas ES
biudžete. ESTR 11 tikslas „Vaikų priežiūra ir parama
vaikams“ numato, jog „a) Vaikai turi teisę į kokybišką
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą už prieinamą
kainą. b) Vaikai turi teisę į apsaugą nuo skurdo. Vaikai
iš socialiai remtinos aplinkos turi teisę į specialias
lygių galimybių skatinimo priemones“. Dar viena
iniciatyva, kuri įrašyta į ESTR,- tai darbo netekusių
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žmonių garantijos. EESRK Darbuotojų grupės
pirmininkas Oliver Röpke priminė, jog 13 tikslas
būtent kalba apie garantijas bedarbiams. „Bedarbiai
turi teisę į valstybinių užimtumo tarnybų aktyvavimo
paramą jiems (vėl) integruojantis į darbo rinką ir į
pagrįstą laikotarpį mokamas tinkamo dydžio bedarbio
pašalpas, atitinkančias jų įnašą ir nacionalines
tinkamumo taisykles“. Europos nedarbo draudimas, tai yra iniciatyva, kuri padėtų numatyti bendrus
minimalius reikalavimus
bei išmokas darbo
netekusiems žmonėms. Kolkas ES šalyse nedarbo
draudimas sistemos bei išmokų dydžiai ir trukmė labai
skiriasi. Svarbus vaidmuo tenka aktyvioms darbo
politikos priemonėms, kurios kai kuriose ES šalyse,
tame tarpe ir Lietuvoje, - finansuojamos praktiškai tik
Europos socialinio fondo lėšomis.
Europos profesinių sąjungų konfederacija neturi
vieningos pozicijos draudimo nuo nedarbo klausimu,
nes profesinių sąjungų dalyvavimas draudimo nuo
nedarbo sistemose labai skiriasi. Tad kolkas sutarimo
nėra. Tuo tarpu pilietinių organizacijų atstovai bei
dalis politikų vis garsiau kalba apie būtinybę ES
garantuoti bent minimalias pajamas visiems, tame tarpe
ir laikinai netekusiems darbo. Naujos kadencijos ES
politikų darbotvarkėje turėtų atsirasti ne tik socialinio
teisingumo, bet ir klimato kaitos naratyvas,-sakė Jeroen
Jutte, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų
ir įtraukties direktorato vadovas. Atėjo laikas
peržiūrėti kai kurias direktyvas, nes darbo pasaulis
keičiasi,- priminė EESRK Darbuotojų grupės atstovė
Cinzia Del Rio. Tokias, kaip masinis darbuotojų
atleidimas, darbuotojų informavimas ir konsultavimas.
Svarbus uždavinys teks migrantų integravimui į
visuomenę ir darbo rinką. 2019 m. liepos 4 d.
Briuselyje vykusioje diskusijoje dalyvavo Europos
socialinės
observatorijos
vadovas
Bart
Vanhercke, buvęs EK komisaras, dabar einantis
Europos progresyvių studijų fondo generalinio
sekretoriaus pareigas László Andor , EESRK, ETUC,
Europos socialinių NVO platformos atstovai. Tyrimas
atliktas EESRK Darbuotojų grupės iniciatyva.
Daiva KVEDARAITĖ
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė

Ekonomikos augimas
neatsiejamas nuo gerovės
politikos
2019 liepos 8 d. Briuselyje vyko Europos
Sąjungos Tarybos posėdis, susitiko ministrai,
atsakingi už užimtumą, socialinę politiką, sveikatą
(EPSCO). Darbotvarkėje - Europos semestro
reikalai ir Europos Komisijos rekomendacijos
šalims, Tarybos sprendimas dėl užimtumo gairių.
Vyko politiniai debatai gerovės ekonomikos
tema. Gerovės ekonomika, - tai politinis diskursas,
kuris vertina šalies išsivystymą, ne tik tuo, kiek
BVP tenka vienam gyventojui. Gyvenimas
visuomenėje, kurioje žmonės gerai jaučiasi, yra
sveiki ir išsilavinę, garantuoja ir didesnį
ekonomikos augimą bei socialinį ir ekonominį
stabilumą. Gerovės visuomenė – tai visuomenė,
kuri suteikia visiems galimybes, o išlaidas į
švietimą
ir
sveikatos
apsaugą
vadina
investicijomis. Gerovės politika turi eiti ranka
rankon su ekonomikos augimu, - taip mano ir
pirmininkavimą ES perėmę suomiai. Spalio mėnesį
ES taryba priims rekomendacijas dėl rodiklių
pokyčių, kuriais turėtų būti vertinama gerovės
ekonomika. Tai gi, eilę metų Lietuvoje kurtas
politinis naratyvas (nesvarbu, ar valdžioje buvo
kairieji, ar dešinieji) rodo, jog pirmiausia reikia
pasirūpinti ekonomikos augimu, t.y. „iškepti
pyragą“, o vėliau jį dalinti, - nebeaktualus. Gerovės
politika turi eiti ranka rankon su ekonomine
politika,-taip mąsto pažangūs XXI a. politikai.
Vienas iš gerovės valstybės teorijos pradininkų
yra Indijoje gimęs ekonomistas ir filosofas, Nobelio
premijos laureatas Amartya Sen.
Visi keliai ves į Bratislavą
Birželio mėnesį vykusiame EPSCO posėdyje, be
kitų klausimų, buvo balsuojama dėl Europos darbo
institucijos kūrimo. Balsų dauguma nuspręsta, jog
Europos darbo institucijos pagrindinis ofisas bus
Bratislavoje (Slovakijoje), už šį sprendimą balsavo
15 ES šalių iš 28.
Daiva KVEDARAITĖ

Valstybinė mokesčių inspekcija
bando trukdyti profesinėms
sąjungoms gauti paramą

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nepritaria
Valstybinės mokesčių inspekcijos planams pervesti
1% savo Gyventojų pajamų mokesčio profesinėms
sąjungoms tik elektroniniu būdu. Lietuvos profesinės
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas
Rimtautas Ramanauskas nusiuntė Valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininkui raštą, kuriame
nepritariama šiems planams.
2019-07-03 Nr. 10-053
Lietuvos Respublikos Finansų
ministrui
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos viršininkui
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko
2003-02-07 įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti
pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba
politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo
FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublios Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė
mokesčių inspekcija) pateikė Valstybinės mokesčių
inspekcijos viršininko 2003-02-07 įsakymo Nr. V-45
projektą „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį
paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms
FR0512 formos, papildomo lapo FR0512 formos
užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau
– Projektas) derinimui su visuomene ir pastabų
pateikimui. Projekte numatyta, kad už 2019 m. ir
vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti
pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir
(ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą),
profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų
susivienijimams bei politinėms partijoms bus galima
pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM
elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai
prašymai atsiųsti paštu ar tiesiogiai mokesčių
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administratoriui nebus nagrinėjami. Su tokiu
poįstatyminio teisės akto pakeitimu - kai popieriniai
prašymai nebus priimami - n e s u t i n k a m e, kadangi
atstovaujame Lietuvos dirbančiuosius, kurių didelė
dalis yra kompiuteriškai neišprususi ir nauja nuostata
padarys žalą profesinėms sąjungoms bei sudarys
dideles kliūtis surinkti 1 proc. pajamų mokesčio dalį.
Rimtautas RAMANAUSKAS
LPS „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas
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Nemažėjanti
emigracija ir
didėjanti
priešprieša –
Lietuvos
Respublikos
Darbo kodekso
rezultatas
Kęstutis JUKNIS
Daugiadienės, nenutrūkstančios dviejų savaičių protesto
akcijos su palapinėmis kartu su jaunimo organizacija
,,Gyvenimas per brangus“, sutelktos policijos ir saugumo
pajėgos bei įtampa kiekvieną dieną skanduojant
,,Vergiškas darbo kodeksas – vergų kodeksas“, 2016 m.
prie Vyriausybės rūmų paskatino LR Prezidentę vetuoti
ir bent laikinai sustabdyti socialdemokratų maniakiškai
buldozeriu stumtą socialinio modelio projektą.

Po LR Seimo rinkimų, daug žadėjusi „valstiečių“
vyriausybė, perėmė Butkevičiaus sukauptą blogį
ir kosminiu greičiu iniciavo LR Trišalės tarybos
posėdžius, kad su ,,tipo“ pataisymais būtų sudarytos
sąlygos sukurti 85 tūkstančius naujų darbo vietų, kad
šalyje ,,pakiltų“ darbo našumas, sumažėtų darbo
įstatymų kontrolė, administravimo našta, ,,išaugtų“
dirbančiųjų socialinės garantijos ir t.t.
Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ (toliau –
LPS „Sandrauga“) Trišalėje taryboje, nesulaukdama
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palaikymo net iš savo kolegų profsąjungų
konfederacijos atstovų, nuolat teikė argumentuotus
pasiūlymus, net LR Seimo nariams akcentuodama
Europos Vidurio šalių praktinę patirtį darbo
santykių srityje. Įvertindama, kai kurių profsąjungų
atstovų akivaizdų „nuolaidžiavimą“ darbdavių ir
vyriausybės bloko planams, LPS ,,Sandrauga“ 2017
m. kovo mėnesį viešai atsisakė pasirašyti Darbo
kodekso suderinimo projektą. Ši situacija svarbi
dar ir tuo, kad daugelis žurnalistų, viešosios
nuomonės formuotojų neatkreipė reikiamo dėmesio
į labai svarbų istorinį momentą, kuris iš dalies
galėjo turėti didžiulės reikšmės šalies ateičiai.
Vienos darbo kodekso projektą pasirašiusios
profsąjunginės organizacijos kalbėjimas, be jokių
įgaliojimų, visų profsąjungų vardu, kaip ir vyksta
iki šiol, buvo transliuojamas per visas įmanomas
viešosios informavimo priemones. Šis absurdas
buvo pristatomas, kaip demokratijos laimėjimas,
verslo išlaisvinimas, investicijų antplūdis ir t.t.
Tačiau primename, jog Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacija niekada neturėjo ir neturės
teisės kalbėti LPS „Sandrauga“ vardu, todėl vieši
pasisakymai už LPS „Sandrauga“ yra mažų
mažiausiai tikrovės neatitinkantis faktas ir visų
dirbančiųjų įžūlus klaidinimas.
Kokia gi reali darbo santykių, dirbančiųjų
socialinių garantijų, darbo našumo, darbo vietų
kūrimo prasmė praėjus dviem metams po Darbo
kodekso įvedimo? Ar tokia, kokią filosofiškai
įžvelgia viena iš darbo kodeksą pasirašiusių
profsąjungos vadovių?
Atlikti monitoringą įpareigota Valstybinė darbo
inspekcija (be profesinių sąjungų atstovų), kurios
funkcija, visų pirma, turėtų būti dirbančiojo
interesų apsaugos užtikrinimas, nedaug kuo gali
pasigirti. Dėl daugelio nuostatų, bloginančių
darbuotojų padėtį, masiškai padidėjo darbo ginčų
skaičius. O kiek jaunų žmonių dėl sukčiavimo,
nekontroliuojamos darbdavių veiklos apskritai
pasirinko emigraciją?
Skandalingus, su elementariu teisingumu
prasilenkiančius veiksmus pradėjo Nukelta į 5 pusl.
___________________________________________________________________________
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Nemažėjanti emigracija ir
didėjanti priešprieša – Lietuvos
Respublikos Darbo kodekso
rezultatas
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išeitinių kompensacijų atleidžiant darbuotojus iš
darbo, kad visišką ,,fiasko“ patyrusios ir niekam
apskritai nereikalingos darbo tarybos būtų prikeltos iš
numirusių ir vyriausybė be jų leidimo nekeltų
minimalios mėnesinės algos. Kaip visada darbdaviai
„žino, ko nori žmonės“ ir kai kurie iš jų netgi teigia,
kad darbuotojas nėra silpnoji darbo santykių šalis. Ką
nors įrodinėti tokiems darbdaviams beprasmiška…
Džiugesio ar bent menkiausių perspektyvų, kad
galima dirbti ir užsidirbti Lietuvoje įgijus vidurinį
išsilavinimą, žmonės nemato. Lietuvoje su
nekvalifikuotų darbu susidūręs jaunuolis ir gavęs 5
eurais daugiau už minimumą, jei tik gali pirmai progai
pasitaikius tikrai išvyks dirbti į kitą šalį, dėl
elementaraus socialinio teisingumo. Juo darbo
kodeksas net nekvepia…
Darbdaviams ir valdžiai augantis nedarbo lygis,
blogėjanti darbuotojų padėtis, oficialiai paskelbti
duomenys, kad nuolat pasikartoja darbo santykių
pažeidimai Lietuvoje tik patvirtina, kad stiprėjant
ekonominiams rodikliams turi būti stiprinamos ir
profesinės sąjungos. Nei buvusios, nei ši vyriausybė
neturi nei vieno argumento, kuo galėtų pasidžiaugti,
kad dirbančiųjų darbo, darbo sąlygų, socialinės
garantijos nors kiek pagerėjo… Inf. LPS „Sandrauga“

demonstruoti įvairių organizacijų, net valstybinių
žinybų vadovai, kur be jokio teisėto pagrindo pradėtas
įvedinėti suminės darbo laiko apskaitos režimas.
Visuose ankstesniuose teisės aktuose, tiek mūsų
šalyje bei Europos Sąjungos išsivysčiusiose šalyse,
atidžiai reglamentuojamas suminės darbo laiko
apskaitos įvedimo rėžimas darbo santykiuose.
Visuotinai žinoma, kad suminės darbo laiko
apskaitos taikymas didina nelaimingų atsitikimų
skaičių, nenuginčijimai smarkiai kenkia sveikatai,
žlugdo šeimyninius santykius bei pagaliau įtvirtina
dirbančiųjų viešą apgaudinėjimą. Su žmogumi už jo
išdirbtus viršvalandžius atsiskaitoma po trijų
mėnesių!!! Naudojantis suminės darbo laiko apskaitos
nepagrįstu taikymu policijos pareigūnai buvo
paprasčiausiai nuskriausti, o už sutaupytus jų pinigus
nupirkti nauji automobiliai. Esantys dabar LR Seimo
nariai, buvę pareigūnų profsąjungų lyderiai tiems
klausimams neturi laiko iki šiol…
Einant toliau, profsąjungoms veikti prikurta įvairių
sąlygų. Siaurinant profesinių sąjungų įtaką atimta net
narių galimybė laisva valia skirti savo organizacijai 2
% gyventojų pajamų mokesčio, paliekant tik 1%, o ir
pastarąjį leidžiant skirti tik elektronine forma. Tačiau,
kaip tai išaiškinti valdžios poziciją paprastam
statybininkui, kelininkui arba eilinei valytojai, kuriai
gali elementariai trūkti kompiuterinio raštingumo
pagrindų, kurie ir yra reikalingi teisingai elektroniniu
būdu užpildyti prašymą dėl pajamų mokesčio
skyrimo, valdžiai tampa nebesvarbu.
Ko gi dar norima ir dirbančiojo ir profsąjungų?
Paradoksas, bet praėjus dviem metams darbdaviai
norėtų, kad iš profsąjungų papildomai dar būtų atimta
teisė vesti ir ,,normaliai“ derėtis, pasirašyti
kolektyvines sutartis, kad nereikėtų mokėti jokių

2019 m. liepos 6 d. (būtent tą dieną švenčiama
Valstybės diena) sukako lygiai devyniolika metų, kai
nuvo nužudytas Gediminas Kiesus – vadybininkas,
buvęs AB „Mažeikių nafta“ vadovas; inžinierius,
Lietuvos ūkio, politinis ir visuomenės veikėjas,
Tarptautinių prekybos rūmų tarybos, Lietuvos
pramonininkų konfederacijos tarybos narys.
Skelbiama, kad G. Kiesus 2000 m. liepos 6 d. rytą iš
Mažeikių išvažiavo į Vilnių pasitikti iš Didžiosios

_____________________________________________

____________________________________________________
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Sukako devynioliką metų, kai
buvo nužudytas „Mažeikių
naftos“ vadovas, jo sūnus ir
vairuotojas

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

Britanijos grįžtančio sūnaus Valdo.
Į sostinę vyko ir ilgametis Kiesaus vairuotojas
Alfonsas Galminas.
Vakare, grįžtant namo link Mažeikių autostradoje
Vilnius–Panevėžys, visureigį, kuriame keliavo 3
asmenys, sustabdė policijos pareigūnais persirengę
Panevėžio nusikalstamosios grupuotės „Tulpiniai“
nariai. Jie būsimas aukas nuvežė į Panevėžio rajone
esančią sodybą. Ten grasinimais išreikalavo bankų
sąskaitų kortelių ir jų kodų.
Vėliau buvo pasmaugtas vairuotojas A. Galminas, o
Gediminas ir Valdas Kiesai nušauti.
Jų kūnai be galvų buvo užkasti po žeme. Tuo tarpu
pinigai išgraibstyti Rygos ir Varšuvos bankomatuose.
Buvo tikimasi gauti milijoninį pelną, tačiau
kiekvienam nusikaltėliui teko tik po 9 000 litų.
Ekspertai.eu primena, kad šimtus milijonų litų
kainavusi „Mažeikių nafta“ landsbergių partijos buvo
atiduota taip vadinamiems „strateginiams Lietuvos
partneriams“ amerikiečiams už ačiū.
Tai buvo viena iš daugelio įgyvendintų aferų, kalti
iki šiol ramiai vaikščioje laisvėje ir toliau kuria ateities
Lietuvos vizijas.
Inf. Ekspertai.eu
___________________________________________

Profesinė sąjunga „Solidarumas“
pasamdė auditorę ir atrado, kad
darbuotojams neteisingai buvo
paskaičiuoti viršvalandžiai

Profesinių sąjungų įstatymo 16 straipsnis nurodo,
kad profesinės sąjungos turi teisę gauti savo veiklai
reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir
socialiniais klausimais, kurią valstybės ir
savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo pateikti
įstatymų nustatytais terminais.
Vienos savivaldybės įstaigos, kurios pavadinimo
negalime
nurodyti
dėl
konfidencialumo,
darbuotojams nuolatos abejones kėlė įstaigos
vadovų aiškinimai, kad pinigų darbuotojų
atlyginimams didinti nėra, nors paslaugų, už kurias
įstaigai apmokėdavo, kiekis augo.
Tačiau, kadangi tarp tos įstaigos profesinės
sąjungos narių nebuvo finansininkų, jiems buvo
sunku suprasti administracijos pateikiamas
finansines ataskaitas, kuriomis remdamasi įstaigos
vadovybė įrodinėjo, kad lėšų trūksta ne tik
atlyginimams didinti, bet ir kitoms priemonėms,
kurių reikia, kad pagerėtų darbuotojų darbo sąlygas.

Tuomet profesinės sąjungos nusprendė už savo
nario mokestį pasisamdyti profesionalią auditorę,
nes tokią teisę profesinėms sąjungoms užtikrina
Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas
ir Darbo kodeksas. Auditorė tik turėjo, kaip ir kiti tos
profesinės sąjungos atstovai, pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimus neviešinti šios įstaigos finansi-

nių duomenų.
Pirmame susitikime, kurio metu
profesinė sąjunga buvo susipažindinama su finansine
įstaigos padėtimi, įstaigos administracija neprieštaravo,
kad finansiniai duomenys būtų parodyti taip pat ir
profesinės sąjungos pasamdytai auditorei, bet išgirdę
dalykiškus jos prašymus pateikti smulkesnę
informaciją, į kitą susitikimą ją įleisti atsisakė. Tačiau
profesinė sąjunga nenusileido. Buvo parašyti skundai
rajono merui ir profsąjunga pradėjo ruoštis protesto
demonstracijai.
Po mėnesio savivaldybės administracijos vadovas
viešai atsiprašė profesinės sąjungos narių už tos įstaigos
vadovės elgesį, kuriuo ji pažeidė Lietuvos įstatymus ir
neleido susipažinti su finansine savivaldybės įstaigos
padėtimi.
Profesinės sąjungos auditorei pradėjus tirti finansinius
įstaigos dokumentus nelaukdamos šių tyrimų pabaigos
staiga atsistatydino įstaigos vadovė ir buhalterė.
Auditorė atskleidė, kad įstaigoje yra lėšų ne tik
atlyginimams didinti ir priemonėms, kurios pagerintų
darbuotojų darbo sąlygas, įsigyti, bet ir skandalingą
faktą, kad jau daug metų įstaigoje darbuotojams
neteisingai apskaičiuojami viršvalandžiai!
Profesinei sąjungai įspėjus, kad ji kreipsis į teismus ir
darbo ginčų komisiją , naujoji įstaigos vadovė sutiko
išmokėti darbuotojams nesumokėtą atlyginimą už tris
metus. Vidutiniškai kiekvienam darbuotojui buvo
sumokėta apie 300 eurų.
Šiuo metu šioje įstaigoje veikia kolektyvinė sutartis,
atlyginimų mokėjimo sistemai keičiantis ir juos
didinant darbuotojai nusiskundimų dėl neteisingai
apskaičiuotų atlyginimų neturi, nes vadovai žino, kad
profesinė sąjunga visada gali profesionaliai patikrinti
finasinę įstaigos padėtį.
Profesinės sąjungos turi teisę gauti savo veiklai
reikalingą informaciją darbo, ekonominiais ir
socialiniais klausimais, kurią valstybės ir savivaldybių
institucijos bei įstaigos privalo pateikti įstatymų
nustatytais terminais.
Jei įstaigoje ar įmonėje dirba iki šimto darbuotojų,
įmonės administracija turi šią informaciją profesinei
sąjungai pateikti per dešimt dienų, o jei daugiau nei
šimtas darbuotojų, – dvidešimt dienų. Ne rečiau kaip

kartą per metus profesinės sąjungos turi teisę
susipažinti su informacija, atskleidžiančia kiek
darbuotojai toje įstaigoje uždirba. Negalima atskleisti
tik tų darbuotojų vardų ir pavardžių, bet privaloma
nurodyti lytį, kad nebūtų slepiama moterų
diskriminacija.
Kviečiame visas profesines sąjungas pasinaudoti šia
gerąja Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“
priklausančios profesinės sąjungos patirtimi, ginant
savo narių teises į teisingą atlyginimą.
Kristina KRUPAVIČIENĖ
LPS „Solidarumas“ pirmininkė

____________________________

Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas" pirmininkės raštas
Sveikatos apsaugos ministrui

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkė Kristina Krupavičienė išsiuntė raštą
Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai dėl
medikų atlyginimo didinimo reikšdama susirūpinimą
ar Sveikatos apsaugos ministro įsakymas nuo rugsėjo
15% didinti medikų atlyginimus bus įgyvendintas.
Sveikatos apsaugos ministerija viešai pareiške, kad
toliau didins darbo užmokesčio fondą medikams jau
nuo rugsėjo 1 dienos vidutiniškai 15 procentų.
Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo
užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijoje
numatoma, kad 2020 metų II pusmetį gydytojų
vidutinis darbo užmokestis turi pasiekti 3250 eurų, o
slaugytojų – 1625 eurus. Papildomos lėšos bus gautos,
nes bus didinami paslaugų įkainiai.
Mūsų inf.
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Mūsų
rugpjūčio
mėnesio
jubiliatai

Nijolę Veiverienę, Jolantą Savickaitę, Kristiną
Stonkienę, Edmundą Zaksą, Aną Trimailovą, Reginą
Taurinskienę.

70-ties metų jubiliejaus proga sveikiname

Autobiografija

Ireną KLUMBIENĘ
UAB „Akmeka“ darbuotoją

60-ties metų jubiliejaus proga sveikiname
Juditą MILIAUSKIENĘ
AB „Klaipėdos baldai“ darbuotoją

45-rių metų jubiliejaus proga sveikiname:
Anatolijų LINIUKĄ
UAB „Krovinių terminalas: darbuotoją

Karoliną KUZMENKO
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ darbuotoją

30-ties metų jubiliejaus proga sveikiname
Renatą VOSKRESENSKĄJĄ
___________________________

Rugpjūčio mėnesį gimtadienio
proga sveikiname mūsų
profesinės sąjungos narius

Laimą Čižauskytę-Drabuntę, Joną Bartkevičių, Romą
Godelį, Verą Borodina, Olgą Kroitoru, Elą Grigorjevą,
Valerij Biriukov, Dainių Liukomą, Ritą Anušauskienę,
Martyną Denapą, Tomą Vaupšą, Genadij Burlačenko,
Sonatą Krasauskienę, Eriką Lesauską, Antaną Sugintą,
Alvydą Lygnugarį, Eugeniją Rogačiovą, Mantą Vozbutą

Lietuvą ir jį su motina. Jūsų dėmesiui autentiška,
Vytauto Landsbergio ranka rašyta ir pasirašyta jo
paties autobiografija, esanti buvusių komjaunimo
funkcionierių asmeniniame archyve“, - teigia LR
Seimo narys Petras Gražulis.
***
„Landsbergis Vytautas, Vytauto
Gyv. Vilniuje, Raud. Armijos pr.107-4

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Sukritikuotas buvęs Lietuvos
Aukščiausiojo Sovieto pirmininkas
dėl jo padėkos Raudonajai Armijai –
Lietuvos išvaduotojai

Seimo narys Petras Gražulis sukritikavo buvusį
Aukščiausiojo Sovieto pirmininką teigdamas, kad
kai pokario partizanai guldė galvas už Lietuvą,
Vytautas Landsbergis dėkojo Raudonajai Armijai
rašydamas savo biografiją.
„Partizaninės kovos laikotarpiu žuvo 30 000
tikrųjų Lietuvos rezistentų, partizanų ir jų rėmėjų.
Jonas Žemaitis-Vytautas sušaudytas 1954 m.,
Adolfas Ramanauskas-Vanagas – 1957 m., o 1965
m. gyvybės neteko paskutinis Lietuvos partizanas
Antanas Kraujelis-Siaubūnas.
Tuo tarpu 1952 m., miškuose vykstant aršiam
pasipriešinimui, dabartinis „Rezistentas Nr. 1“
Vytautas Landsbergis rašė savo autobiografiją,
dėkodamas Raudonajai Armijai, kuri išvadavo

Gimiau Kaune 1932 m. spalio 18 d., tarnautojų
šeimoje. Tėvas buvo architektas, motina – gydytoja.
Šešerių metų pradėjau mokytis pradinėje
mokykloje, kurią baigęs, 1942 m. įstojau į Kauno I
berniukų gimnaziją.
1939 m. Raudonajai Armijai išvadavus Vilnių,
tėvas paliko motiną ir mane su broliu Kaune, o pats
išsikėlė į Vilnių. Kartu su juo išvažiavo ir sesuo,
Vilniuj studijavusi, o paskui ištekėjusi už vilniečio
mokytojo.
1941 m. gegužės pradžioj buvo suimtas mano
brolis, kurį laiką kalinamas Kaune, gestapo
kalėjime, o paskui išvežtas į Vokietiją. Tėvas labai
rūpinosi jo likimu, atvažiuodavo į Kauną, o brolį
išvežus, išvyko jo ieškoti į Rytprūsius.
Raudonajai Armijai išvadavus Lietuvą ir mane su
motina, jokių tikrų žinių apie likusius savo šeimos
narius neturime.
Motina visą laiką dirbo ir dabar tebedirba Kauno
I Poliklinikoj, kaip akių gydytoja. Aš be pertraukos
mokiausi gimnazijoj ir kartu, nuo 1944 m. –
muzikos. 1945 m. įstojau į Kauno Juozo Gruodžio
vardo muzikos mokyklą, kurią baigiau 1949 m.
Baigęs 1950 m. Kauno Komjaunimo vardo
vidurinę mokyklą, įstojau į LTSR Valstybinę
Konservatoriją Vilniuje. Čia ir dabar mokausi
fortepijono fakulteto II kurse, doc. A. Dvarionienės
klasėje“.
1952. II. 29 V. Landsbergis
_____________________________________________

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 )
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