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   Profsąjungos „Solidarumas“ pirrmininkė Kristina 
Krupavičienė kreipėsi į Lietuvos Prezidentą Gitaną 
Nausėdą ragindama jam renkantis kandidatus į 
Aplinkos ministrus atsižvelgti į jų pasirengimą įdiegti 
statybininkų kortelę, kuri sumažintų „šešėlį“ statybose, 
o darbuotojams leistų iš nesąžiningų darbdavių 
lengviau išsireikalauti sutartą atlyginimą, kurio dažnai 
nesumoka darbdaviai, nesąžiningai tvarkydami darbo 
apskaitą. 
 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Gitanui Nausėdai 

„Dėl statybininko kortelės“ 
 „Prašome atrenkant kandidatus į Lietuvos 
Respublikos Aplinkos apsaugos ministrus atsižvelgti į 
jų apsisprendimą visiems Lietuvos statybose 
dirbantiems darbuotojams padaryti privaloma jau 
veikiančią Statybininkų ID korteles STATREG, kurią 
sukūrė Lietuvos statybininkų asociacija. 
  Šios statybininkų įvedimas labai greitai ir stipriai 
sumažintų „šešėlį“ statybose, padidintų biudžeto 
pajamas, užkirstų kelią nesąžiningiems darbdaviams 
____________________________________________________ 
 

apgaudinėti darbuotojus ir nemokėti jiems 
priklausančio darbo užmokesčio, manipuliuojant 
spragomis darbo laiko apskaitoje. 
   Būtų apgintos vartotojų teisės įsigyti kokybišką 
būstą, palengvintos galimybės nustatyti blogai darbus 
atlikusius rangovus ir išsireikalauti iš jų kompensaci- 
jas už padarytą broką. 
   Planus padaryti šią Statybininkų kortelę privaloma, 
Lietuvos trišalėje taryboje teigiamai įvertino 
profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai. 
  Tačiau tam priešinasi Aplinkos ministerijos atstovai 
kurie nori per dvejus metus už mokesčių mokėtojų 
pinigus patys sukurti Statybininkų kortelę, kuri jau 
yra ir veikia! 
  Prašome Jūsų pagalbos, kad Statybinkų ID kortelė 
STATREG kuo greičiau taptų privaloma visiems 
Lietuvos  statybos  sektoriuje dirbantiems  darbuoto- 
jams, o Lietuvos statybų verslas pagaliau pradėtų 
dirbti vakarietiškai“.  

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 
pirmininkė Kristina KRUPAVIČIENĖ 

_____________________________ 
 
 
 

Jaunų darbuotojų įsiliejimas į 
darbo rinką arba kaip išvengti 

apgaulių ateityje 
   Jaunų žmonių diskriminacija darbo aplinkoje mūsų 
šalyje tebėra visuotinai paplitęs reiškinys, kuris darbo 
santykiuose gana ryškus. Ką tik aukštuosius mokslus 
pabaigęs žmogus netrukus papildo darbo ieškančių 
žmonių gretas. Tačiau ne visiems darbdaviai būna  
___________________________________________________ 

 

   Kita kliūtis – jaunų žmonių apgaudinėjimas: 
nemokamas sutartas atlyginimas, nemokama už 
išdirbtus viršvalandžius, dažnai nepalankios darbo 
sąlygos: per aukšta temperatūra, netinkami darbo 
rūbai ir pan., ilgos darbo valandos, mažas darbdavių 
dėmesys atliekant pavestas užduotis ir t.t. Europoje 
atlikti tyrimai rodo, jog jauni, kvalifikuoti 
darbuotojai daug rečiau gauna priedus prie 
atlyginimų (šaltinis: „Eurostat“), tačiau 2018 – 
2019 metų duomenys gerėja. Ne paslaptis, kad jauni 
žmonės vengdami darbdavių apgaulių ir 
nesiskaitymo neretai bijo ieškoti rimto darbo arba 
tiesiog renkasi lengviausią kelią darbą „šešėlyje,“ t.y 
nelegalų darbą.  
   Siekiant paskatinti jaunuolius drąsiai žengti į darbo 
rinką, norint sumažinti nesaugumo jausmą, būtina 
padėti ir suprasti jauniems žmonėms apie 
profsąjungų teikiamą naudą. 
   Darytina išvada, jog jaunuoliai ką tik pabaigę 
mokslus yra labiausiai pažeidžiama grupė, kuriais 
dažnai manipuliuoja darbdaviai.  LPS „Sandrauga“ 
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„eSTeTinio auklėjimo  mokytojai“ (STT) atliko korupcijos rizikos analizę  
bylų paskirstymo teisėjams ir nustatė veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas 
korupcijai 
 
 

 
 

 
„Darbo skelbimuose turi būti nurodytas atlyginimas, 
nebūtinai konkretus, bet su, pavyzdžiui 5-10% 
paklaida. Jeigu įmonė ieško konkretaus darbuotojo, jie 
nurodo ir konkrečius reikalavimus. Tas pats yra ir su 
atlyginimais: tam, kad nei darbuotojas bei darbdavys 
negaištu savo brangaus laiko darbo užmokestis, 
atitinkantis tam tikrą pareigybę, turi būti nurodytas 
darbo skelbime.  
   Šis LR Darbo kodekso pakeitimas taip pat turėtų 
šiek tiek sumažinti darbdavių manipuliacijas: į 
pokalbį atėjus jaunam, tačiau perspektyviam 
specialistui. Retas darbdavys pasiruošęs mokėti tiek, 
kiek galėtų, o ir čia prasideda momentinis atlyginimų 
„karpymas“.  Su individualiu darbo užmokesčio 
aptarimu darbuotojas taip pat turi pasidomėti įmone į 
kurią jis kandidatuoja. Įstaigose, įmonėse, kur 
darbuotojų skaičius yra daugiau nei dvidešimt ir 
daugiau turi būti patvirtinta darbo apmokėjimo 
sistema ir su ja turi turėti galimybių susipažinti visi 
darbuotojai.    Darbdaviai dažnai vengia darbo 
apmokėjimo sistemą viešinti. Dar vienas pavyzdys su 
kainomis parduotuvėse: jas nurodyti privaloma, taip 
kaip darbo rinkoje darbdaviams turi būti privaloma 
nurodyti atitinkamas darbo jėgos pirkimo / pardavimo 
kainas.   Darbdaviai visame Vakarų pasaulyje nieko 
nenuslėpdami iš karto nurodo atlyginimus ir taip 
mažiau disponuoja darbuotojais.  
   Dabar gaunasi, kad darbdavys susirinkdavo 
informaciją apie jus ir pasiūlydavo, tiek, kiek tą dieną 
leisdavo jo nuotaika“,- įstatymo pataisas komentavo 
Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ 
pirmininkas Kęstutis Juknis.                         Mūsų inf. 
P.S. Šio įstatymo pakeitimus bei papildymus pasirašė 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. 
_______________________________________________ 
 
 

eilę nėra vertinamas teisėjui priskirtų bylų skaičius, jų 
sudėtingumas ir teisėjo užimtumas. Dėl to dažnai 
rankiniu būdu paskiriamas ne pirmasis ar antrasis, o 
žemiau sudarytoje eilėje esantis teisėjas. Dar daugiau 
rizikos kelia Lietuvos apeliacinio teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus taikoma bylų paskirstymo 
teisėjams praktika, teigiama STT pranešime.  
  STT atkreipė dėmesį ir į nepakankamai efektyvią 
aukštesniųjų teismų atliekamą bylų teisėjams 
paskirstymo kontrolę žemesniuose teismuose. Ne 
visada buvo patikrinami visi rizikingi šios procedūros 
aspektai, teismų veikla buvo vertinama 
fragmentiškai, neapimant viso laikotarpio, nuo 
paskutinio patikrinimo. „Siekiant sukurti korupcijai 
atsparią aplinką teismuose, siūloma užtikrinti 
funkcijų atskyrimą, dirbant su LITEKO sistema ir 
atliekant pirminę bylų paskirstymo kontrolę, mažinti 
bylas paskirstančių ir sprendimus dėl teisėjo 
paskyrimo priimančių asmenų galimybes veikti savo 
nuožiūra, labiau formalizuoti ir dokumentuoti visus 
bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų 
sudarymo procedūrų etapus bei vertinti bylų 
paskirstymo procedūras pagal papildomus rizikingus 
kriterijus“, – tvirtina STT.                   Inf. „Klaipėda“ 

____________________________ 
   Nuo 2019 m. liepos 27 d. įsigaliojo  Darbo 
kodekso 25 ir 139 straipsnių pakeitimai. 
LR Darbo Kodekso 25 straipsnio 
pakeitimai papildyti 6 dalimi, kuri 
išdėstyta taip: „Darbo skelbime darbdavys 
privalo nurodyti informaciją apie siūlomo 
bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio 
(valandinio atlygio arba mėnesinės algos, 
arba pareiginės algos pastoviosios dalies) 
dydį ir (arba) dydžio intervalą, išskyrus 
įstatymuose numatytus atvejus.“ 
____________________________________________________ 

   Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nustatė, kad 
naudojantis Lietuvos teismų informacine sistema 
LITEKO, automatizuotai atliekama tik viena bylų 
paskirstymo procedūra – teisėjų eilės suformavimas. 
  Tačiau STT konstatuoja, kad tai funkcionuoja 
netobulai. Dar iki teisėjų eilės sudarymo, pirminiai 
duomenys yra suvedami ir koreguojami rankiniu 
būdu.   Todėl sistemoje pakeitus pirminę informaciją, 
teisėjas gali būti pašalintas iš automatizuotos atrankos 
iki eilės sudarymo. Automatizuotai sudarant teisėjų 
__________________________________________ 

 
 

http://www.sandrauga.lt/wp-content/uploads/2019/08/DK-25-ir-139-pataisos.png
http://www.sandrauga.lt/wp-content/uploads/2019/08/DK-25-ir-139-pataisos.png
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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 
 

„Drąsos kelias“ politinės partijos                                         
Klaipėdos skyrius 

 

 

 
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 priteisimo  (147 str. 1 ir 2 d.) 
 bei delspinigių išieškojimo 

 
UAB „Vlakosta,“ UAB „Saskarda,“ UAB „Vilida,“ 
UAB „Gebuva,“ UAB „Statgreita,“ UAB „Jorazis,“  
UAB „Business Development Enterprise,“ UAB 
„Lasilita,“ UAB „Pekotra,“ UAB „Pietų kryptis,“ 
A.Kudrešovo įmonė., UAB „Arvio kalakutai.“ 

 
 
 
 
 
 

Klaipėdos  miesto ir apskrities profesinės sąjungos 
darbo inspekcija 

Tel. 8-46-217825, 8-46-411019, 8-686-17406 
El. p.  kmapsp@gmail.com 
 

Kartu su Tarptautine darbo organizacija (TDO) bus rengiama 
konferencija migracijos klausimams aptarti 

 
   2019 m. rugpjūčio 2 d. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) (angliškai International Labour 
Organization) Sergejus Glovackas susitiko su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke 
Kristina Krupavičiene, jos pavaduotoju Rimtautu Ramanausku, generaliniu sekretoriumi Ričardu Garuoliu 
ir Baltijos transporto profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininku Gintaru Čiužu. 
   Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 30- mečio proga Kristina Krupavičienė įteikė Sergejui 
Glovackui padėkos raštą už nuoširdžią pagalbą stiprinant profesinių sąjungų judėjimą Lietuvoje. 
   Sergejus Glovackas yra profesinių sąjungų atstovas Tarptautinėje darbo organizacijoje, atsakingas 
už  Europos bei Centrinės Azijos regioną. Jis pažymėjo, kad Lietuva išsiskiria iš kitų Europos šalių tuo, 
kad mūsų valstybėje per biudžetą perskirstoma mažiausiai Bendrojo vidaus produkto (BVP). 
_______________________________________________________________________Nukelta į 3 pusl. 
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Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Laima Vilimienė: 
“Iš Gintaro Kėvišo išmokau, kaip reikia tvarkyti reikalus” 

 
Naujoji Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Laima Vilimienė paskelbė : “Žinau, kaip reikia 
tvarkytis, ne veltui perėjau Gintaro Kėvišo mokyklą, tai jūs man neaiškinkite, kaip reikia dirbti”. 
   Ilgai padirbėjusi pas G.Kėvišą pavaduotoja rinkodarai, L.Vilimienė (nuotr. viršuje su G.Kėvišu) pernai buvo 
paskirta Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadove. 
   Kaip tvarkėsi Gintaras Kėvišas, visi puikiai prisimena -  pvz., Operos ir baleto teatras  už 390 tūkst. eurų 
pasirašė trijų koncertų rengimo sutartis su Kipre registruota G. Kėvišo sūnaus įmone „Riverside music LTD“. 
   Tėvas pirko iš sūnaus paslaugas, kurios dažniausiai nieko nekainuodavo. Visa tai turėjo prižiūrėti ir G.Kėvišo 
pavaduotoja rinkodarai Laima Vilimienė. 
   Kaip žinia, G.Kėvišas už milijonus, išplautus neva rekonstruojant Operos teatrą, neatsakė niekaip. Dabar 
Operos teatras vėl skundžiasi, kad jis griūna. Nors jo remontui, valdant G.Kėvišui, buvo išleista kelios dešimtys 
milijonų eurų. Matyt, pasimokiusi iš mokytojo, panašiai ėmė elgtis ir jo buvusi pavaduotoja. 
   Šiuo metu Klaipėdos muzikos teatre vyksta didelės reformos – metami lauk žmonės, kurie čia dirbo 
dešimtmečius ir staiga tapo nereikalinga. Viena jų – teatro profesinės sąjungos vadovė Aušra Mieleikienė, kuri 
20 metų teatre grojo fleita, tačiau po 20 metų darbo staiga jos kompetencija tapo per menka. Pati moteris mano, 
kad vejama iš daro todėl, kad žino per daug šio teatro vadovų paslapčių ir bando ginti teatro profsąjungos narių 
interesus. Netgi naujasis koncertmeisteris, kuris moteriai pasakė, kodėl jos tiesiog neatleidžia iš darbo, atsakė, 

     
 

 kad “turi būti išlaikytos procedūros”. 
Klaipėdos muzikiniame teatre verda aistros 

Žmonės kalba, kad fleitininkė A.Mieleikienė staiga 
tapo nereikalinga, nes teatro vyr. dirigentas Tomas 
Ambrozaitis užmezgė itin artimus santykius su 
viena jauna latve, kuri buvo laikinai įsidarbinusi 
teatre vietoj vaikų priežiūros atostogų išėjusios 
muzikantės. Šiai sugrįžus, latvė nusprendė pasilikti 
Klaipėdoje, ir todėl Aušros Mieleikienės 
kompetencija staiga tapo per žema. 
   Buvo paskelbta teatro muzikantų atestacija. Ji 
susideda iš trijų etapų – pirmame etape orkestro 
dirigentas parašo vertinimus, kaip jis vertina 
orkestro muzikantus. 

 
   “Dirigentas parašė, kad groju gerai, tačiau 
“susiklosčius nepalankioms aplinkybėms”, man 
teks įrodinėti, kad aš groju gerai, - pasakojo 
A.Mieleikienė.                                Nukelta į 3 pusl. 
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Atkelta iš 2 pusl. 
Kartu su Tarptautine darbo organizacija (TDO) bus rengiama 

konferencija migracijos klausimams aptarti 
   Todėl džiugu, kad naujasis Lietuvos Prezidentas pradėjo kalbėti, kad reikia didinti BVP perskirstymą ir taip 
rasti lėšų daugiau finansuoti viešajį sektorių, didinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus ir pensijas, 
kurios yra vienos mažiausių Europoje. 
   Sergejus Glovackas atkreipė dėmesį, kad Vakarų valstybėse mokesčiai yra progresiniai, o Rytų valstybėse 
mokesčiai yra vienodai proporcingi ir didžiausias ir mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams. 
   Buvo aptarti migracijos keliami iššūkiai. Dėl imigracijos sukelto socialinio dempingo nukenčia vietiniai 
darbuotojai, nes juos keičia „pigesni“ užsieniečiai, nukenčia trečiųjų šalių darbuotojai, nes yra apgaudinėjami 
ir išnaudojami, nukenčia šalys, kuriose dirba Trečiųjų šalių darbuotojai, nes dėl to surenkami mažesni 
mokesčiai ir auga „šešėlis“, bei tos šalys, iš kurių atvyksta darbuotojai, nes dėl „protų“ ir darbo jėgos 
nutekėjimo stabdomas tų šalių gerovės augimas. 
   Visose emigracijos paveiktose šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, pasak Sergejaus Glovacko nekilnojamo turto 
kainos yra nenormaliai aukštos, nes emigrantai dirbantys užsienyje investuoja į būstą, tikėdamiesi grįžti, nors 
vėliau dauguma pasilieka užsienyje. Pavyzdžiui: butų kainos vienoje iš skurdžiausių Europos valstybių sostinių 
Kišiniove yra didesnės nei daug turtingesnėje Ispanijoje. 
   Lietuvai reikia pasinaudoti kitų šalių patirtimi, neleidžiančia atsirasti socialiniam dempingui, todėl buvo 
aptartos galimybės TDO kartu su Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos profesinėmis sąjungomis 
Lietuvoje surengti seminarus migracijos klausimams aptarti.    Svečiui buvo papasakota apie problemas su 
kuriomis susiduria Lietuvos profesinės sąjungos.    Kristina Krupavičienė atskleidė, kad naujasis Darbo 
kodeksas leidžia darbdaviams susidoroti su darbuotojus ginančiomis profesinėmis sąjungomis, remiant sau 
palankias profesines sąjungas, bei kitas darbuotojams ir juos atstovaujančioms profesinėms sąjungoms 
kenkiančias nuostatas. Sergejus Glovackas pažadėjo atsiųsti TDO ekspertus, kurie galėtų pateikti 
rekomendacijas, kuriomis galėtų vadovautis Lietuvos teismai, sprendžiantys panašias bylas, ir patarė Lietuvos 
profesinėms sąjungoms vienytis.                                                                                      Inf. LPS „Solidarumas“ 

_______________________________________________________________ 
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena 

 

 
 
 

Ryšys tarp darbo sąlygų ir 
eurodegeneracinių ligų 

 Švedų tyrėjai publikavo studiją, kurioje apibendrinti 
iki šiol atlikti tyrimai, analizuojantys darbo sąlygų ir 
neurodegeneracinių ligų – Alzheimerio, Parkinsono 
ir šoninės amiotrofinės sklerozės – tarpusavio 
priklausomybę.   Daugiausia analizuoti trys rizikos 
faktoriai, plačiai aptinkami darbo pasaulyje: 
elektromagnetiniai laukai, metalai ir pesticidų 
naudojimas. Teigiama, kad dėl šių trijų aspektų 
rizika susidurti su neurodegeneracinėmis ligomis 
stipriai pakilo. Kalbant apie žemo dažnio 
elektromagnetinius laukus – poveikis susijęs su 
Alzheimerio liga ir  šonine amiotrofine skleroze. Iki 
šiol darytose studijose nurodoma, kad rizikos 
padidėjimas susirgti siekia iki 10 proc.  Analizuojant 
pesticidų poveikį, išvados dar labiau kelia nerimą. 
   Darbas su jais riziką susirgti šiomis 
neurodegeneracinėmis ligomis padidina net iki 50 
proc. (nors ligšiolinės studijos dažniausiai minėdavo 
Parkinsono ligą). Profesinis metalo poveikis taip pat 
50 proc. padidina riziką. Turimi epidemiologiniai 
duomenys daugiausia kalba apie švino įtaką 
Parkinsono ir šoninės amiotrofinės sklerozės 
išsivystymui. Statistika patvirtina gerokai išaugusį 
neurodegeneracinių ligų paplitimą. Pavyzdžiui, 
Alzheimerio liga vien Europoje paveikė 5 mln. 
žmonių ir prognozuojama, kad šis skaičius iki 2030 
padvigubės. Apie 6 mln. pasaulio gyventojų paveikti 
Parkinsono ligos. 
  Visuomenės sveikatos politikos priemonės kovai 
su šiomis ligomis pirmiausia išskiria tokius faktorius 
kaip visuomenės senėjimas ar genetiniai ypatumai ir 
mažai dėmesio kreipiama į darbo sąlygas, nors 
minėtų darbo rizikų panaikinimas būtų efektyvus 
prevencijos instrumentas. Viena iš kliūčių tam – 
faktas, kad dauguma tokių ligų turi ilgą latentinį 
laikotarpį ir paveikia žmones sename amžiuje. 
   Tuomet jau mažai gilinamasi į ankstesnes pacientų 
darbo sąlygas ir su tuo susijusias rizikas. 
_______________________Pagal EPS I informaciją 
  
 

Gelsvus lapus rudens vėjas neša, 
Laukus gaivina rudenio tyla. 

Ir vėl tave, atėjusį į klasę, 
Kasryt pasveikins tavo mokykla. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atkelta iš  2 pusl. 
Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro vadovė Laima Vilimienė:   
„Iš Gintaro Kėvišo išmokau, kaip 
reikia tvarkyti reikalus“ 
   Tada koncertmeisteris mums pasakė, kad “mums 
reikės persimesti”, t.y. pagroti, ir tada jis spręs, kuri 
groja geriausiai, tam, kad palikti etatą tai latvei. 
  Tada mums pasakė, kad reikės groti Mocartą. Nors 
aš groju valstybiniame muzikiniame teatre, o ne 
simfoniniame orkestre, ir Mocartą reikia groti 
apskritai stojant į Teatro akademiją”. 
   Nors A.Mieleikienė dirba teatre jau 25 metus, ir 
visą laiką buvo nepakeičiama : “Orkestre yra tys 
pagrindinės kėdės – tai koncertmeisteris, 
reguliatorius ir pirmoji fleita. Mažiausiai 20 metų 
buvau orkestro reguliatorė – kai pirma fleita negali 
groti, aš atlieku jos funkciją. Kadangi 20 metų grojau 
pirma fleita, manau, kad pilnai atitikau visus 
reikalavimus. Kai atėjo latvė, orkestro vadovai 
manęs paprašė atsisakyti reguliatorės pareigų, nes, 
kaip pasakė teisininkė, “arba mes jus išmesime iš 
darbo”. Taip “savo noru” išėjau iš šių pareigų, tačiau 
toliau teroras tik stiprėjo. Galiausiai mums pasakė, 
___________________________________________________ 
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Erikas LESAUSKAS – tel. (8-683) 93951 
 

kad “turime persimesti”, tačiau net tokiu atveju, jeigu 
būčiau sugrojusi geriausiai, vis tiek fleitininkės bus 
vertinamos pagal tai, “koks požiūris į darbą”. Tai 
reiškia, kad net jeigu ir labai gerai pagrosiu, mane vis 
tiek išmes.Ne pirmą kartą dalyvavau atestacijose, 
tačiau pirmą kartą turėjau dvi valandas groti Mocartą 
ir “Žizel”,-pasakojo Aušra Mieleikienė, -o visi 
muzikantai žino, kad bet kuriam jų liepk pagroti 
Mocartą – ir vis tiek rasi, prie ko prisikabinti”.  
  Galiausiai įvyko atestacija.  Aušros Mieleikienės 
grojimas teatro administracijos vertinimo komisijos 
buvo įvertintas “nepatenkinamai”. “Įdomu tai, kad 
pagal vertinimo komisijos balus aš pagrojau gerai, 
tačiau įvertinimo lentelės apačioje orkestro vyr. 
dirigentas parašė, “siūlau įvertinti nepatenkinamai ir 
sumažinti algą.“ 
   Beje, įvertinimą moteris gavo tik praėjus trims 
mėnesiams po atestacijos. Tada teatras nutarė 
surengti muzikantei neeilinę atestaciją – pranešimas 
apie ją buvo išsiųstas elektroniniu paštu, kuriuo Aušra 
Mieleikienė ne kasdien vasarą naudojasi. 
   Galiausiai liepos 9 dieną buvo surengta neeilinė 
atestacija, muzikantė vėl įvertinta blogai, ir darbo 
sutartis su ja buvo nutraukta. 
   Dar žiauriau teatras pasielgė su specialiai į teatrą 
pakviestu garsiu Rusijos Federacijos dirigentu 
Vladimiru Ponkinu.     
   2016 metais įsidarbinęs Klaipėdos muzikos teatro 
vyriausiuoju dirigentu, V.Ponkinas tų pačių metų gale 
buvo paguldytas į Klaipėdos jūrininkų ligoninę, kur 
jam buvo padaryta širdies operacija. Po to dirigentas 
keturias savaites praleido Ligonių kasų apmokamoje 
sanatorijoje.   Keisčiausia, kad po kažkiek laiko 
V.Ponkinas bandė susirasti savo operacijos įrašus, 
tačiau jokių duomenų apie tai, kad jis buvo gydytas 
šioje ligoninėje, nėra nei Sodroje, nei Klaipėdos 
jūrininkų ligoninėje.  Kur dingo visi įrašai apie 
žmogui padaryta širdies operaciją, ir kur dingo visos 
Sodros ir Ligonių kasų išmokos už žmogaus 
gydymą?  Tai, kad operaciją atliko, patvirtino ir 
vienas šios ligoninės chirurgas, pats operavęs garsųjį 
dirigentą – įrašai apie tai liko jo gydytojo 
užrašuose.  Teatro administracija, negalėdama  juo 

atsikratyti, taip pat surengė Vladimirui Ponkinui 
neeilinę atestaciją. Žmogus nieko nesupranta 
lietuviškai, todėl A.MIeleikienė pasisiūlė versti į 
lietuvių kalbą jo atsakymus. „Mane pribloškė 
komisijos klausimai – pvz., V. Ponkino buvo 
klausiama, kaip Jūs įsivaizduojate savo 
kompetenciją, Jūs gi nieko nedirigavote per tuos 
metus,-prisiminė Aušra Mieleikienė,-jie apsimetė 
nežinoję, kad V. Ponkinas sirgo, kad jam buvo 
padaryta širdies operacija, o paskui teatras jam 
nedavė jokio darbo, o galiausiai apkaltino, kad jis 
nieko nedirigavo, nes teatras nedavė jam koncertų. 
     Jokių kitų duomenų ligoninėje neliko. Gal būt, 
ligoninės administracija tikėjosi, kad žmogus greitai 
išvyks iš Lietuvos ir niekam tie įrašai nebus 
reikalingi?                                          Aurimas DRIŽIUS 

„Laisvo laikraščio“ redaktorius 
_____________________________________ 
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Laisvę Neringai Venckienei 

    
 
 

  Lietuvos valdžia, įklimpusi į pedofilijos skandalą,  griebiasi paskutinės  priemonės. Tai  siekti teisėjos 
Neringos Venckienės susigrąžinimo iš Jungtinių Amerikos Valstijų.  
  Parsivežus garliaviškę,  vyks   susidorojimas su moterimi, nes ji  yra  tapusi kovos su pedofilija vėliava, 
neleidžianti   „numarinti“  vaikų tvirkinimo Lietuvoje temos.   Laikraščio „Lietuvos  rytas“  žurnalistė  Asta 
Kuznecovaitė jau iš anksto skalija, kad pedofilijos  liudininkė Deimantė „apkalbės“  Neringą Venckienę.   
  Atseit, byloje  Deimantė,  kaip liudininkė, liudys, jog  pedofilijos nebuvo.  Šios bylos tikslas pranešti tautai 
žinią,  kad „mergaitė gyva.“     Atseit,  taip  bus atsakyta  į vienuolės  Nijolės Sadūnaitės, Laisvės premijos 
laureatės klausimą Lietuvos valdžiai: „ Todėl klausiu jūsų: ar Deimantės Kedytės likimas nėra priverstinis 
dingimas? Ar negalima laikyti mergaitės priverstinai dingusia, jei ją viešai ir brutaliai paėmė valstybės pa-
reigūnai ir apie ją jau penkerius su puse metų visuomenė neturi visiškai jokių žinių, net nežino, ar tas nežinia 
kur esantis asmuo – Deimantė Kedytė – yra gyva? Atsakykite, prašau, ar Lietuva laikėsi, nepažeidė šios 
tarptautinės konvencijos? Jei taip, tai kas rūpinasi ir gali atsakyti, ar Deimantė Kedytė nėra pradanginta? O 
geras Dieve!“.    Kitaip tariant, Lietuvos piliečiams  pateikiama   informacija, jog „mes, esantys valdžioje 
pedofilijos gynėjai, laimėsime kovą  prieš Neringą Venckienę“.   Todėl klaipėdiečiai į Atgimimo aikštę 
rugpjūčio 17 d. 87 kartą atėjo su plakatu  „Laisvę Neringai Venckienei – kovotojai prieš pedofiliją!“.     
  Ateisime ir rugsėjo 17 d., 12:00 val., nes  tokių patyčių, tokio  tautos mulkinimo masto negalima  nutylėti, 
negalima su tokiu valdžios melu taikstytis.                                                         Virginija JURGILEVIČIENĖ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nepamirškime,  kad  niekas  
nepamiršta 

   Laikas, jo nesuskaičiuojamos minutės ir dienos 
bėga, kaip upės vandens tekmė. Nuo visų atmintyje 
ir širdyse įstrigusių įvykių praėjo 7-eri, vieniems 
labai ilgi, kitiems trumpi metai. Kas išsakys ir 
nustatys kiek patirta išgyvenimų, kiek sugriautų 
likimų. Kas atsakys už patirtas nuoskaudas, sukeltus 
rūpesčius. Ar įmanoma  ištaisyti žmogui padarytą 
skriausdą ir atimtą artimąjį ryšį su vaiku? 
   Kiekvieną dieną  mes tkime, kad viskas pasikeis, 
kad gyvenimas ištaisys skriaudas, sugriautas per 
2012 metų gegužės 17 dienos įvykį žmonių viltis ir 
likimus, kai iš gimtųjų namų brutalia jėga buvo 
pagrobta ir išvežta  mažametė mergaitė Deimantė. 
   Minint Drąsiaus Kedžio dukters Deimantės 
pagrobimo iš jos senelių gimtųjų namų 88-to 
mėnesio sukaktį, „Dąsos kelias“ politinės partijos 
Klaipėdos skyriaus nariai ir visuomenininkai 2019 
m. rugsėjo 17 d. 12:00 val. susirinks Atgimimo 
aikšėje į taikų piketą pareikšti Lietuvos valdžiai 
protestą ir pareikalauti nedelsiant nutraukti Neringos 
Venckienės bei kitų piliečių persekiojimą  ir 
atsakyti, ar dar gyva Deimantė?               Inf. „DB“ 
___________________________________________________ 

  
 

 LIETUVOS JUODOJI DATA 
    2012 m. gegužės 17 d.   6 val. 

ryto įvykdytas nusikaltimas 
Garliavoje, privačiame 
kieme,   valdžiai  smurtaujant 
prieš Kedžių šeimą, pagrobiant 
Deimantę iš jos senelių namų 
neturės senaties termino. 
Lietuvos valdžia  baudžiamomis 
bylomis  nori  nusivalyti  nuo 
savęs pedofilijos dėmę,  atseit, 
žmonės „suklydo.“ 
   Deja, Lietuvos piliečiai, 
stebėdami teisėsaugos  
klastuojamas bylas neklydo  ir 
mano, kad  šalyje valdžią į savo 
rankas yra perėmusi   valdžioje 
esanti  nusikalstama struktūra 
– pedofilų  klanas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame 
teatre vyksta susidorojimas su 

profesinės sąjungos nariais 
   Nuo 2003 m. vasario 24 d. Klaipėdos muzikiniame teatre yra 
įsteigtas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos 
(KMAPS) skyrius (struktūrinis padalinys)  Rejestro Nr. A-4-
323, o nuo 2003 m. rugpjūčio 20 d. skyrius perregistruotas      
Nr. A-4-338. 
   Šiuo metu KMAPS skyriui vadovauja Muzikinio teatro 
orkestro muzikantė Aušra Mieleikienė, kuri yra šios profesinės 
sąjungos pirmininkė ir KMAPS tarybos narė. 
   Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Laima 
Vilimienė ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis, prisidengtami 
taip vadinamu teatro orkestro muzikantų „atestavimu,“ kaip su 
dalgiu šienauja Muzikiniame teatre esančius Klaipėdos miesto 
ir apskrities profesinės sąjungos narius, apeidami kitą šioje 
įstaigoje profsąjungą ir jos narius (pastaroji teatre buvo įsteigta 
tikslu susidoroti su tuometine teatro vadove Audrone Žigaityte). 
  Kadangi Muzikiniame teatre veikianti Klaipėdos miesto ir 
apskrities profesinės sąjunga, pirmininkė ir nariai dabartinei 
administracijai neįtinka dėl savo principingos veiklos gina ir  
atstovauja narius darbo santykiuose su darbdaviu, Laima 
Vilimienė savo satelytų pagalba nutarė sunaikinti Muzikinio 
teatro KMAPS skyrių su visais jos nariais.  
   Ne kartą pirmininkei Aušrai Mieleikienei buvo siūloma su 
savo nariais pereiti į administracijos kontroliuojamą ir jai 
lojalią, alaus bravoro profsąjungos lyderio sukurtą profesinę 
sąjungą Muzikiniame teatre. Jai atsisakius, prasidėjo moralinis-
psichologinis spaudimas ir  ginklu, kuri vadinasi „atestacija“, 
nutarta atleisti iš darbo darbuotojus-profsąjungos narius. 
  Šiuo metu  Laimos Vilimienės įsakymu iš darbo pagal LR DK 
60 str. yra atleista profsąjungos pirmininkė Aušra Mieleikienė.  
   Jau  ruošiamas ieškinys dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir 
neturtinės žalos atlyginimo. 
  Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjunga gavo Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro atestavimo komisijos 2019-08-06 
posėdžio protokolą Nr. T6-42, kuriuo nutarta orkestro 
muzikantą Rimantą Lenkauską, KMAPS skyriaus tarybos narį 
vertinti nepatenkinamai ir siūlyti teatro vadovei L. Vilimienei 
atleisti jį iš darbo. Ar prireiks profsąjungai žiurknuodžių 
nukenksminti teatro griaužikus? O gal neprireiks? 
                                                                 Edvardas  ŠALKAUSKAS      
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Medikų profesinės sąjungos 
kreipėsi į Lietuvos Prezidentą ir 
Ministrą Pirmininką  

 
   Medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga 
„Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė ir 
Profesinių sąjungų organizacijos „Lietuvos medikų 
forumas“ pirmininkas dr. Valdas Pečeliūnas, 
kreipėsi į Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą ir 
Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ragindami 
sistemiškai spręsti įsisenėjusias sveikatos sistemos 
bėdas dėl kurių sveikatos priežiūros paslaugos 
neatitinka šalies ekonominio išsivystymo, yra 
nepakankamos kokybės, nėra reglamentuoti darbo 
krūviai, o medicinos darbuotojų atlyginimai tebėra 
nepateisinamai maži. 

 
 
 

Profesinių sąjungų organizacija „Lietuvos 
medikų forumas“ 

Medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga 
„Solidarumas“ 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai 
 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui 
Sauliui Skverneliui 
 

 
 
 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS TURI 
SIEKTI NACIONALINIO SUTARIMO_________ 
 

visuomene,   sveikatos   priežiūros   profesionalais, 
viešai diskutuoti bei įsiklausyti, sprendžiant visiems 
Lietuvos gyventojams ypatingai jautrius klausimus. 
Lietuvos medikų forumas bei Medicinos įstaigų 
darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ 
sveikatos apsaugos ministru nori matyti asmenį, 
siekiantį pacientų gerovės, atsižvelgiantį į medikų 
bendruomenės interesus, siekiantį dialogo su įvairią 
nuomonę turinčiais pacientų bei medikų 
bendruomenės atstovais, o taip pat pagrįstų, 
sisteminių bei tvarių sveikatos sistemos pokyčių. 
 

dr. Valdas PEČELIŪNAS 
Profesinių sąjungų organizacijos 

„Lietuvos medikų forumas“ pirmininkas 
  

 Jolanta KEBURIENĖ 
Medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga 

„Solidarumas“ pirmininkė   
  

__________________________________ 
 

Atsiliepk, Tėvynė 
 

Atsiliepk, Tėvynė, į bedalių šauksmą, 
Apkabink nors kartą tu vaikų pečius. 
Ir pjusk nebylų lietuvaičių skausmą 
Tų, kurie jau mindo svetimus takus. 
 

Jiems prie airių beržo Lietuva vaidenas, 
O norvegų žemė pildosi vergais. 
Nors mažoj širdelėj ugnelė kūrenas, 
Tik ar grįš tas deglas Lietuvos keliais. 
 

Neturiu kuo džiaugtis kai širdis vaitoja, 
Ateities netekę žudosi vaikai. 
O pavergę tautą ponuliai ulioja,  
Ašarom rasoja užkalti langai. 

 
 
 
 
 
 

Birutė DILPŠIENĖ 
______________________________________ 

   Daugiau kaip tūkstantį medikų atstovaujančios 
nepriklausomų profesinių sąjungų organizacija 
„Lietuvos medikų forumas“ bei Medicinos įstaigų 
darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ 
kreipiasi dėl sveikatos apsaugos ministro 
kandidatūros.    Pažymėdamos kai kuriuos teigiamus 
veiklos aspektus – alkoholio kontrolės politiką, 
nuosaikų medikų atlyginimų didinimą – 
pasigendame šios kadencijos sveikatos apsaugos 
ministro lyderystės bei gebėjimų sistemiškai spręsti 
įsisenėjusias sveikatos sistemos bėdas dėl kurių 
sveikatos priežiūros paslaugos neatitinka šalies 
ekonominio išsivystymo, yra nepakankamos 
kokybės, nėra reglamentuoti darbo krūviai, o 
medicinos darbuotojų atlyginimai tebėra 
nepateisinamai maži:  
Lietuvos viešasis sveikatos sistemos finansavimas - 

išlieka vienas mažiausių tarp Tarptautinės 
ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos narių ir tesudaro vos 4,5% (palyginti 
Estijos – 4,9%, Čekijos – 6,2%, Švedijos – 9,3%) 

šalies bendrojo vidaus produkto; 
-nežiūrint nuolatinių deklaracijų, praėjus beveik 

trejiems kadencijos metams, ministras visuomenei 
taip ir nepateikė detalaus ekonomiškai pagrįsto, 

pacientų interesus bei medikų socialines garantijas 
užtikrinančio šalies sveikatos tinklo reorganizacijos 

plano; 
-iki šiol nesprendžiami gydytojų perteklinio bei 

nepakankamo kito medicinos personalo rengimo, 
mokymo kokybės klausimai, stabdomas Lietuvos 
Respublikos Seimo įteisintas gydytojų etapinių 

kompetencijų diegimas. 
   Abejones kelia ir Sveikatos apsaugos ministro 
paskirtos daugiamilijoninės Europos Sąjungos fondų 
investicijos abejotinos vertės medicinos prabangos 
technologijoms, šalies ligoninėms trūkstant 
būtiniausios bazinės įrangos, o taip pat ir skaldanti 
bei netvari vaistų kompensavimo politika. Deja, 
Lietuvos sveikatos apsaugos ministras nelinkęs 
išklausyti skirtingų nuomonių, komunikuoti su  
___________________________________________________  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas 
kolektyvinėje sutartyje. 
Žalos išieškojimo tvarka: 

  Vadovaujantis LR Darbo kodekso 156 straipsniu, 
darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu 
natūra arba pinigais neatlyginta žala gali būti 
išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo 
užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu. Tokios 
išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio 
darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir 
tuo atveju, jeigu buvo padaryta didesnė žala.  
  Dėl išskaitos, kuri viršija vieno mėnesio darbuotojo 
vidutinio darbo užmokesčio dydį, arba jeigu praleisti 
išskaitos terminai, darbdavys žalos atlyginimo turi 
reikalauti darbo ginčams dėl teisės nagrinėti 
nustatyta tvarka.                             LPS „Sandrauga“ 

______________________________ 
 

Ką reikėtų žinoti, kai sutinkate 
dirbti viršvalandžius 
  Net jeigu darbuotojas sutinka dirbti viršvalandžius, 
reikia žinoti, kaip pagal Darbo kodekso nuostatas 
juos teisingai apskaityti ir apmokėti. Pateikiame 
atsakymus į svarbiausius klausimus. 

Ar reikalingas darbuotojo prašymo dirbti 
viršvalandžius? 

  Ne, darbuotojo prašymo dirbti viršvalandžius 
nereikia, bet pagal Darbo kodekso (DK) 119 str. 2 d. 
turi būti darbuotojo sutikimas dirbti viršvalandžius, 
išskyrus atvejus, kai dirbti viršvalandžius darbdavys 
gali paskirti pats. 
  O tokie atvejai pagal DK 119 str. 2 d. yra  išimtiniai, 
kai: 1) dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai 
ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, 
avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų 
skubiai šalintinas pasekmes; 2) būtina užbaigti darbą 
ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų 
skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, 
produktai ar įrenginiai; 3) tai numatyta kolektyvinėje 
sutartyje. 
Ar būtinas darbdavio įsakymas dėl viršvalandžių 

apmokėjimo? 
Darbuotojo dirbti višvalandžiai         Nukelta į 6 pusl. 

Teisininko komentaras  
Padarytos žalos atlyginimas 
darbdaviui 
   Krovinių gabenimas buvo ta sritis, kurioje darbdavys 
dažniausiai su vairuotojais sudarydavo visiškos 
materialinės atsakomybės sutartis. Nuo 2017 m. liepos 
įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui atsirado naujovių, 
su kuriomis iki šiol nesusipažinę daugelis darbuotojų, 
ypatingai tolimųjų reisų vairuotojai. Vis dar atsiranda 
darbdavių, kurie manipuliuoja darbuotoju žalos 
atlyginimo klausimu. Kaip rodo LPS „Sandrauga“ 
praktika, šie atvejai dar dažnesni, jeigu vairuotojas iš 
trečiųjų šalių (Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir pan.).     
 
 
 

Vadovaujantis LR Darbo kodeksu, dabar galima 
numatyti ribotą darbuotojo atsakomybę, kuria galima 
išsireikalauti žalą, neviršijančią trijų vidutinių darbo 
užmokesčio dydžio. Žinoma, atsiranda atvejų, kai 
žala padaryta dėl didelio darbuotojo neatsargumo, 
tokiu atveju žalos atlyginimas gali siekti ir pusės 
metų vidutinio darbo užmokesčio dydį (didelis 
nerūpestingumas konstatuojamas tada, kai 
darbuotojas nevykdo konkrečių pavedimų elgtis 
atsargiai ir rūpestingai). 

 
 

Vadovaujantis Darbo kodeksu 154 straipsniu, 
darbuotojas atlygina visą žalą, jeigu: 

 
 
 

-žala padaryta tyčia (kai galima įrodyti neteisėtus 
darbuotojo veiksmus); 

-žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo 
požymių; 

-žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo 
narkotikų toksinių ar psichotropinių medžiagų 

darbuotojo; 
-žala padaryta pažeidus pareigą saugoti 

konfidencialią informaciją, susitarimą dėl 
nekonkuravimo; 

-darbdaviui padaryta neturtinė žala (šiurkštus darbo 
drausmės pažeidimas: darbuotojas diskredituoja 

darbdavio vardą, dėl ko darbdavys gali patirti realias 
neigiamas pasekmes; 

-tebedirbantis vairuotojas viešoje erdvėje 
paskleidžia darbdavio dalykinę reputaciją 

žeminančius bei tikrovės neatitinkančius teiginius); 
______________________________________________ 

 

 
Iš Kazachstano kalėjimo paleistas 

profsąjungos lyderis 
 
 
 
 

 
         Erlan Baltabay 
 
 Per 7000 organizacijų atsakė ir išsiuntė elektroninius 
pranešimus Kazachstano vyriausybei, reikalaudami 
Erlan Baltabay išteisinimo ir išlaisvinimo iš kalėjimo.  
  2019-08-12 gavome gerą naujieną, kad LabourStart 
pasaulinė kampanija, kurią pradėjo Tarptautinės 
profesinių sąjungų konfederacijos ir IndustriALL 
Global Sąjungos atliko gerą darbą. Erlan Baltabay 
išteisintas ir paleistas iš kalėjimo.  
  Prie jo išlaisvinimo prisidėjo Klaipėdos miesto ir 
apskrities profsąjunga.        Edvardas  ŠALKAUSKAS 

      Pirmininkas 
___________________________________________________ 
 
 

 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 
 

 
 
 

Į pasaulio demokratines 
profsąjungas kreipėsi 
LabourStart 
prašydama siųsti 
laiškus Kazachstano 
vyriausybei, kad iš 
kalėjimo būtų 
paleistas Erlan 
Baltabay, kuris 
nuteistas 7 metams už 
profsąjunginę  veiklą 
savo šalyje. 
 

http://www.teisesvadovas.lt/dk/#/publication/286


6 puslapis                                                                „Darbininkų balsas“  2019 m. rugsėjo mėn.  Nr. 9 (313) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gimtadienio  proga  rugsėjo mėnesį sveikiname profesinės 
sąjungos narius 

   Ingą Sakavičienę, Danguolę Janušauskienę, Virginijų Mockų, Natalją Potapovą, Evaldą 
Nausėdą, Jeleną Marinič, Inesą Gluchovą, Ireną Proškinienę, Romą Želvį, Loretą 
Razmienę, Alytę Adamavičienę, Evaldą Bružą, Oleg Frolov, Bronių Galdiką, Aldviną Gudą, 
Rasą Lesauskienę, Juljaną Radzevičienę, Gintarą Vainutį, Eriką Ostrenką, Zitą 
Barkauskienę, Povilą Saltoną, Vaclovą Zubę, Alfonsą Lekavičių, Anatolij Kosiakov,  
Gintautą  Krivicką,  Jūratę  Baltmiškienę, Leonidą Averkiną, Jurij Lazarenko, Stasį Riauką, 
Gražiną Jonkienę, Martyną Valančių, Vladimirą Ponkiną. 

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Atkelta iš 5 pusl.            Ką reikėtų žinoti, kai sutinkate dirbti viršvalandžius 
privalo būti apskaityti, bet atskiro darbdavio įsakymo dėl viršvalandžių apmokėjimo nereikia. Darbdavys už 
viršvalandžius privalo sumokėti DK 144 str. 4 d. nustatyta tvarka, pagal kurią „už viršvalandinį darbą 
mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį 
darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas 
ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne 
mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis“. 
Jei yra darbuotojo prašymas už dirbtus viršvalandžius suteikti poilsio dienų, pridedamų prie kasmetinių 
atostogų, tai darbdavys privalo darbuotojui suteikti tiek poilsio laiko, kiek dirbta viršvalandžių, padauginant 
jų skaičių atitinkamai iš 1,5 (o jei dirbama poilsio dieną, kuri nenumatyta grafike – iš 2, už viršvalandžius 
naktį, padauginus iš 2, ir viršvalandžius švenčių dieną, padauginus iš 2,5 karto). Šiuo atveju būtinas 
darbuotojo prašymas suteikti poilsio laiką už viršvalandžius nemokant padidinto užmokesčio, o toks 
prašymas gali būti tenkinamas padarant įrašą darbuotojo prašyme. 
 Parengta pagal teisininkės Jurgitos Judickienės (Verslo ginčų advokatų kontora JUREX) konsultaciją. 

 
 

65-erių metų jubiliejaus proga 
Alą ŠEVCOVĄ 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ darbuotoją 
 

60-ties metų jubiliejaus proga 
Jarą VALIUKĖNĄ 

Informacinio leidinio „Darbininkų balsas“ reporterį 
 

50-ties metų jubiliejaus proga 
Gražiną ŠULCAITĘ 

UAB „Germanika“ darbuotoją 
 

40-ties metų jubiliejaus proga 
Viktoriją MUROVJOVIENĘ 

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narę 
 

35-erių metų jubiliejaus proga: 
Martyną VALANČIŲ 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotoją 
 
 
 

Laurą KASINSKAITĘ 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotoją  

 30-ties metų jubiliejaus proga 
Olegą BUDNIKĄ 

 
 
 
 

Nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio ir 
jubiliejaus proga Jums linki  

Klaipėdos  miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
bei Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga 

____________________________________________________ 
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Profsąjungos  nariams  pašalpa skiriama:  
 

1. Artimųjų  mirties atveju  
(tėvas, motina, vyras, žmona, vaikas); 
2. Gimus profsąjungos nario vaikui; 

3. Mirus profsąjungos nariui  
(skirti vienam iš jo artimųjų); 

4. Gaivalinės nelaimės atveju (gaisras); 
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 ar 
policijos pažyma, mokymo įstaigos pažyma, kad 
vaikas mokosi pirmoje klasėje, gydymo 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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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 miesto poliklinikoje 
(Taikos pr.76, Klaipėda). 

 
 
 
 
 

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 miesto ir apskrities profsąjungą 
bei Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungą. 

Adresas: 
 
 

 

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 
 

 

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 bei 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, (8-686) 17406 
El. paštas: kmapsp@gmail.com  

 
 

  

Edvardas ŠALKAUSKAS 
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos 

pirmininkas 
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