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Pareiškimas dėl psichologinio 
smurto darbo aplinkoje  
   2019 m. spalio mėnesį visuomenę sujaudino žinia, 
kad dėl psichologinio smurto darbe iš gyvenimo 
pasitraukė jaunas traumotologas, dviejų vaikų tėvas 
dėl, galimai, darbinių problemų. Šis atvejis sukrėtė 
visą medikų bendruomenę ir dar kartą parodė, kad tai 
nėra vien tik medikų problemą, nes psichologinio 
smurto darbo vietoje apraiškos pastaruoju metu 
pasirodė kalėjimų medikų bei kitų darbuotojų, net gi 
aukšto rango tarnautojų, pvz. teisėjų tarpe. 
   Susiklosčiusi jautri situacija atskleidė problemą, 
kad darbuotojai neturi priemonių ir mechanizmų, 
kuriais remiantis būtų galima išvengti nepageidauja- 
mų reiškinių darbuotojų ir visuomenės tarpe. 
 

 
 

   Galiojantis teisinis reguliaviams apsiriboja vien tik 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio 2 
dalimi, kuri lakoniškai numato, jog darbdavys turi 
imtis visų būtinų priemonių psichologinio smurto 
darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai 
asmenims suteikti.  
   Tačiau nei vienas teisės aktas nesudaro galimybės 
smurto ir streso darbe prevencijai, negarantuoja, jog 
teisės aktuose numatytos priemonės būtų efektyvios, o 
ne deklaratyvios. 
   Išreikšdami solidarumo paramą nukentėjusiesiams ir 
ieškodami būtų atsiradusiai problemai spręsti,           
siūlome įstatymų leidėjams reaguoti į susklosčiusią 
situaciją, reglamentuojant šio reiškinio valdymo 
priemonių aiškų mechanizmą, sukuriant konkrečias, 
darbuotojams prieinamas pagalbos priemones: 
  1.Ratifikuojant Tarptautinės darbo organizacijos 190 
konvencija „Dėl smurto ir priekabiavimo panaikinimo 
darbo aplinkoje“; 
  2.Atitinkamai pakeičiant Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso 30 straipsnį ar/ir priimant poįstatyminį teisės 
aktą, leidžianį aiškiai reglementuoti nukentėjusių 
darbuotojų gynimo(si) priemones; 
  3.Parengti ir išplatinti darbuotojams, nukentėjusiems 
nuo psichologinio smurto darbo aplinkoje, informaciją 
dėl pagalbos priemonių psiekiamumo. 
 

Kristina KRUPAVIČIENĖ 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 

pirmininkė 
2019 m. spalio 28 d. 
Vilnius 
____________________________________________________________ 

 
 

Lietuvos profesinė sąjunga 
„Solidarumas" pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį su 
Ukrainos profesinėmis 

sąjungomis  

 
   2019 m. lapkričio 4-5 d. Lietuvos profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina 
Krupavičienė ir Baltijos transporto profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Gintaras 
Čiužas lankėsi Ukrainos sostinėje Kijeve, kuriame 
susitiko su Ukrainos laisvų profesinių sąjungų 
konfederacija, vadovaujama į Ukrainos parlamentą 
išrinkto Michailo Volyneco, ir  pasirašė bendradar - 
biavimo sutartį.                    Inf. „Darbininkų balsas“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiek ilgai Lietuvos valstybinė darbo inspekcija  „kapos galvas“ 
profesinių sąjungų pirmininkams? 

 
 
 
 
 
 

inspekcija (VDI) už  tokias „paslaugas“ nėra  darbdavių „palikta be dėmesio?“ Pažymėtina, kad per visus metus 
Lietuvoje, VDI vadovai pagal darbdavių prašymus „nukapojo galvas“ trisdešimt dviem profsąjungų pirmininkams.  
O gal ir daugiau. Kad užkirsti kelią  valdžiai ir jų institucijoms  susidoroti su profsąjungų lyderiais   (LR DK 168 str. 
3 d.), visos profsąjungos privalo pasinaudoti jiems suteikta teise, teisės aktų leidyboje (PSĮ 14 str. „Profesinės 
sąjungos ir jų susivienijimai teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl teisės aktų 
darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo“).                      Nukelta į 2 pusl. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Informacija apie Europos darbo 
instituciją (EDI) 

   2019 m.spalio 15 dieną Europos Sąjungos Taryba 
pagaliau priėmė reglamentą, kuriuo įsteigiama 
Europos darbo institucija (EDI), ang. ELA (European 
Labour authority), analogas darbo inspekcijai. 
   Apie Europos darbo instituciją (ELA) 2017 m. 
rugsėjo mėn. paskelbė Europos Komisijos prezidentas 
J-C. Juncker. Po to sekė kitos procedūros. 
   Ši institucija yra Europos socialinių teisių ramsčio 
diegimo dalis. Šios naujos įstaigos tikslas – užtikrinti, 
kad Europos Sąjungos darbo jėgos judumo taisyklės 
būtų įgyvendinamos sąžiningai, paprastai ir 
veiksmingai. 

EDI  funkcijos: 
-palengvinti bendradarbiavimą ir keitimąsi 
informacija tarp nacionalinių institucijų; 
-padėti darbuotojams, darbdaviams ir nacionalinėms 
vyriausybėms gauti informacijos apie teises ir 
pareigas tarpvalstybinio judumo atvejais; 
-koordinuoti ir remti suderintus ir bendrus 
nacionalinių institucijų patikrinimus; 
-atlikti analizę ir rizikos vertinimą apie pasienio 
darbuotojų mobilumą; 
-remti nacionalinių institucijų gebėjimų stiprinimą 
(per orientavimą, abipusį mokymąsi ir mokymus); 
-remti valstybių narių bendradarbiavimą, sprendžiant 
nedeklaruoto darbo problemas; 
-tarpininkauti ginčuose tarp valstybių narių. 

 
 
 
 

EDI apima: 
darbo jėgos judumą ir socialinės apsaugos 

koordinavimą įskaitant: 

– laisvą darbuotojų judėjimą (Regl. 492/2011; Dir. 
2014/54), EURES (Regl. 2016/589); 
– darbuotojų komandiravimą (Dir. 96/71; Dir. 
2014/67; Dir. 2018/957); 
– socialinės apsaugos koordinavimą (Regl. 883/2014; 
Regl. 957/2009); 
– nedeklaruotą darbą; 
– tarptautinį kelių transportą (Regl. 561/2006; Dir. 
2006/22; Regl. 1071/2009). 

 
 
 
 
 

________________________             Nukelta į 2 pusl. 
 
 

   Įsigaliojus naujam LR Darbo kodeksui, šio kodekso        
168 str.3 d. suteikia darbdaviams galimybę greitai 
susidoroti su profesinės sąjungos pirmininkais bei kitais 
renkamais darbuotojų atstovais, kurie atstovauja 
darbuotojus ir savo narius jų įmonėse, bendrovėse, 
organizacijose. Darbdaviai gali kreptis į Valstybinės 
darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių vadovus ir 
gauti iš jų sutikimą/nesutikimą atleisti iš darbo renkamus 
profsąjungų atstovus.   Šis Darbo kodekso 168 str. 3 d. 
 prieštarauja LR Profesinių sąjungų įstatymo  21 str.: 
„Darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto  
įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės 
sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą 
laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva 
nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės 
sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo 
išankstinio sutikimo“. Negana to, yra pažeidžiamas 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos 98 
str., 135 str. „Dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems 
teikiamų galimybių įmonėje.“  
   Profesinių sąjungų įstatymo (2013 m. birželio 13 d. 
Nr. XII-364 pakeitimas)  3 straipsnis  n u r o d o : 
   „Valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, 
darbdaviams, jų įgaliotiesiems atstovams, įmonės, 
įstaigos, organizacijos valdymo organams, administra- 
cijai, pareigūnams,  politinėms partijoms   ir  kitoms 
organizacijoms draudžiama kištis į profesinių sąjungų 
vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisėtą profesinių 
sąjungų veiklą, atsako pagal įstatymus.“ 
    Tačiau iš to, kas vyksta mūsų valstybės „ašarų 
pakalnėje,“ Valstybinė darbo inspekcija ir toliau „kapoja 
galvas“ profesinių sąjungų vadovams pagal darbdavių  
pageidavimus, ir taip padeda jiems atsikratyti 
nepageidaujančius, gerai darbuotojus atstovaujančius 
profsąjungų pirmininkus, palikdami įmonėje narius be 
profsąjungos vadovo.    Ir  kas  gali paneigti, kad darbo   
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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, 
koeficientų pagal darbo sutartį, netesybų darbuotojams 
priteisimo  (147 str. 1 ir 2 d.)  bei  delspinigių išieškojimo. 
 
 

 UAB „Alsakis,“ UAB „Bajoras,“ UAB „Agfirma,“     
BĮ Klaipėdos nakvynės namai, UAB „Vievio logistika,“ 
UAB „Artesa,” UAB„ DTE&Co”, UAB  “Coverline 
Baltic,”   UAB “Dringsta,”     UAB „Trucktreidas,“ 
UAB „Solvista,“ Mažoji bendrija (MB) „Santinžinerija,“ 
UAB „Bustrade,“ UAB „Meidila.“ 

 

Klaipėdos  miesto ir apskrities profesinės sąjungos 
darbo inspekcija 

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

_____________________________________________________ 

Atkelta iš 1 pusl. 

Informacija apie Europos darbo instituciją (EDI) 
   Be kitų užduočių ši institucija teiks teisinę pagalbą, vykdys mokymus. Planuojama įsteigti konkrečią darbo 
grupę, kuri kovos su nelegaliu darbu. Daug dėmesio bus skiriama klausimui, kaip pasitelkus nepriklausomą 
mediatorių, spręsti ginčus tarp valstybių narių. 
   Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) taip pat parengė atskirą nuomonę šios 
institucijos steigimo klausimu. EESRK išvadose ir pasiūlymuose rašoma: „Dėl tarptautinės padėties darbo 
rinkoje kyla didelių sunkumų įmonėms, darbuotojams ir valstybėms narėms: tai nesąžininga konkurencija, 
socialinis dempingas, įvairūs pažeidimai ir sukčiavimai mokesčių bei socialinės apsaugos srityse. 
  Informacijos trūkumas įmonėms ir darbuotojams, nepakankamas valstybių narių bendradarbiavimas ir 
menki daugelio šalių darbo inspekcijų pajėgumai. Dėl visų šių išvardintų priežasčių būtina veikti daugiau ir 
geriau, siekiant pakeisti susidariusią padėtį“. 
  Šios institucijos steigimo klausimas ne kartą buvo svarstomas patariamojo Laisvojo darbuotojų judėjimo 
komiteto posėdžiuose. Jos steigimą teigiamai vertino visi socialiniai partneriai. 
  EDI bendradarbiaus su – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound),  Europos 
profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-
OSHA),  PES tinklu, Europos mokymo fondu, ES teisėsaugos agentūra (Europol). 
  Numatoma, kad EDI dirbs apie 144 darbuotojų ir 30 nacionalinių ekspertų. EDI Valdyboje dirbs atstovai iš 
kiekvienos valstybės narės ir Europos Komisijos, be to, numatyta Valdančioji taryba, kuri bus sudaryta iš 
socialinių partnerių ir Europos Parlamento  skiriamo nepriklausomo eksperto. Bendradarbiavimą palengvins, 
keisis informacija, rems ir koordinuos bendrus patikrinimus, gaus informaciją ir duomenis iš savo valstybių 
kiekvienoje valstybėje narėje dirbantys nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai. 
  Keturios ES valstybės pasisiūlė įkurdinti EDI būstinę šiuose miestuose: Sofijoje Bulgarija), Nikosijoje 
(Kipras), Rygoje (Latvija), Bratislavoje (Slovakija). 
  Balsavimas įvyko Liuksemburge įvykusiame EPSCO tarybos posėdyje taikant atrankos procedūrą, dėl 
kurios valstybių narių atstovai susitarė 2019 m. kovo 14 d. Galutinis sprendimas dėl EDI būstinės buvo 
priimtas bendru valstybių narių atstovų sutarimu ir atspindėjo balsavimo rezultatus. 

  Būsimos Europos darbo institucijos (EDI) būstinės vieta numatyta Bratislavoje. Slovakijos sostinė gavo 
15 balsų iš 28.   Tikimės, kad Europos darbo institucija prisidės prie socialiai teisingesnės Europos kūrimo 

ir tarnaus visų darbuotojų labui.                                                                     Janina MATUIZIENĖ            
Patariamojo laisvojo darbuotojų judėjimo komiteto prie EK narė nuo LPSK 
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Atkelta iš 1 pusl. 
Kiek ilgai Lietuvos valstybinė 
darbo inspekcija  „kapos galvas“ 
profesinių sąjungų pirmininkams? 
   Pasinaudodami šia teise mes, profesinės sąjungos, 
kartu su savo teisininkais paruoškime įstatymų 
leidėjams (Lietuvos Respublikos Seimui) motyvuotą 
raštą dėl Darbo kodekso 168 str. 3 d. panaikinimo 
(pakeitimo) t.y. atimti teisę Valstybinei darbo 
inspekcijai (VDI) spręsti profsąjungų vadovų ir kitų, 
darbuotojus atstovaujančius renkamų atstovų likimus 
bei palikti šią teisę Darbo kodekse kaip buvo anksčiau 
pačioms profsąjungų kolegialiems organams priimti 
sprendimą, duoti ar neduoti darbdaviui sutikimą 
atleisti profsąjungų renkamus darbuotojus iš darbo. 
   Kaip žinia, Valstybinė darbo inspekcija nesiruošia 
teikti įstatymo leidėjams pasiūlymą „išmesti“ VDI iš 
LR Darbo kodekso 168 str. 3 d. konteksto. Mat, jis 
darbdaviams palankus, o pasak daugelio darbuotojų, 
kontrolės metu tikrinant darbdavio įmones, VDI 
palankesnė darbdaviams, nei darbuotojų interesus 
ginančioms profsąjungoms. 
   Pagal Specialiųjų tyrimų tarnybų (STT) duomenis, 
VDI, kaip viena iš kontroliuojančių institucijų 
priskiriama prie galimų korupcijos rizikos laipsnių.  
  Lietuvos Respublikos Seimas ir Lietuvos 
profsąjungos galėtų padėti valstybinei institucijai 
(VDI) atsikratyti „budelio“ vaidmens, vadovautis  
Lietuvos profsąjungų įstatymo 3-čiuoju straipsniu, 
(nesikišti į profesinių sąjungų vidaus reikalus) jei, 
žinoma, Valstybinė darbo inspekcija  (VDI) to norėtų.  
   Tik tada VDI galės vadinti mus, profesines sąjungas, 
socialiniais partneriais ir kartu bendradarbiauti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Rimas LUKAUSKIS 
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos 

pirmininko pavaduotojas 
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos  

darbo inspektorius 
 

Tel. (8-46) 411019, (8-46) 217825 
El. paštas: kmapsp@gmail.com 

____________________________________________________ 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
   Lietuvoje klestintis ir užslėptas pedofilų klanas 
siekia pačių aukščiausių valstybės bei valdžios 
pareigūnų viršūnę. Apie tai Lietuvos teisėsauga buvo 
informuota Latvijos saugumo organų, kad pedofilų 
gijos iš Lietuvos veda  į Latviją.  
   Tačiau mūsų valdžia apie tai nutylėjo ir iki šiol tyli. 
Nes paaiškėjus tiesai, jog pedofilai, esantys valdžios 
viršūnėlėje išnaudoja vaikus, kurie neturi artimųjų, 
vieniši, yra specialiose vaikų namuose, internatuose, 
Lietuvos piliečiai gali sukilti prieš tokią valdžią ir jos 
sistemą, ir ją nušluoti, kaip kadaise 1789 m. liepos 14 
d.prancūzai  nušlavė iki pamatų Bastiliją, vadinamą 
Europos kalėjimu-tvirtove. 
   Valdžios savivaliavimas, smurto ir savo galių 
demonstravimas tęsiasi.   Šiandien visa Lietuva stebi, 
kaip parsivežę iš Jungtinių Amerikos Valstijų 
Neringą Venckienę laikė kalėjime, nes galimai ji gali 
pabėgti.  Kur pabėgti? Be asmens dokumentų? Ką čia 
svaičioja sėdintys valdžioje pedofilai.  Ar pasiseks 
mums, Lietuvos piliečiams, padedant  užsienyje 
esantiems mūsų tautiečiams bei Neringos Venckienės 
sūnui Karoliui Venckui kontroliuoti „psichiškai 
apsirgusią“ lietuvišką teisėsaugą ir neleisti valdžiai 
savivaliauti? Jūsų peticijos  ir aktyvus dalyvavimas 
ginant Neringą Venckienę  nuo       Nukelta į 5 pusl. 
 
 

K  R  E  I  P  I  M  A  S  I  S 
Į pasaulio lietuvius 

  Mieli tautiečiai. Lietuvos žmonės tiki, kad anksčiau 
ar vėliau kai kurie lietuviai ruošiasi grįžti į savo 
gimtąją Lietuvą, pas savo tėvus, vaikus, artimuosius, 
draugus. Grįžti ne į melo bei smurto persmilktą 
policinę Lietuvą, grįžti į teisingą, saugią, klestinčią ir 
socialiai orientuotą Lietuvą. 

    
 

  Lietuvos visuomenė 10 metų reikalauja iš valdžios 
bei teisėsaugos tiesos, kas nužudė teisėją Furmanavi- 
čių, Naruševičienę, Drąsių Kedį ir kitus su pedofilijos 
byla susijusius asmenis bei liudininkus. 
  Kaip žinia, 2012 m. gegužės 17 d. buvusio policijos 
generalinio komisaro Sauliaus Skvernelio įsakymu 
(šiuo metu jis Lietuvos premjer-ministras) iš senelių 
Kedžių namų Klonio gatvėje, Kauno rajone 240-ties 
policijos smogikų  buvo prievarta pagrobta Drąsiaus 
Kedžio dukrelė Deimantė ir išvežta nežinia kur. 
__________________________________________ 
   

SKELBIMAS 
 

2019 m. gruodžio  07 d. 12:00 val. Kaune, 
Mickevičiaus g. 28, viešbučio „Best Baltic 
Kaunas Hotel“ konferencijų salėje vyks   

„Drąsos kelias“politinės partijos  
suvažiavimas 

 
DARBOTVARKĖ: 

 
1.“Drąsos kelias“ politinės partijos 2018 m.veiklos 
ir finansinė ataskaita. 
2.Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai. 
3.Revizinės komisijos narių rinkimai. 
4.Koordinacinės tarybos narių rinkimai.  
5.Kiti klausimai. 

„Drąsos kelias“ Koordinacinė taryba 

mailto:kmapsp@gmail.com
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Nuosprendis 
   Vilniaus apygardos teismo nutartimi „Laisvo laikraščio“ redaktoriui Aurimui Drižiui palikta galioti 1,5 metų 
laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant ir įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos be leidimo.  
   Nuteistojo kaltė - nesilaikė apylinkės teismo sprendimo, draudžiančio publikuoti rašinius, kuriuose teismo 
nurodytas asmuo būtų siejamas su teismo nurodytais faktais. Nutartyje taip ir parašyta - „uždrausta savaitraštyje 
„Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose...“ Taigi, mūsų teises jau apibrėžia ne Konstitucija, o teisėjai, 
kurie ir sprendžia, apie ką mes galim rašyti, o apie ką - ne. Ir visi, kurie turėtų dėl to susirūpinti, tyli. O gal net 
trina rankas ir laukia, kol pasodins. Apie A. Drižių aš irgi turiu savo nuomonę, bet, matant, kad žurnalistas 
teisiamas net už savo publikacijas apie „Mažeikių naftos“ privatizavimą ir          Gedimino Kiesaus nužudymą, 
darosi baisu. Belieka pridurti, kad A. Drižiaus likimą sprendė kolegija, pirmininkaujama teisėjo A. Cinino. 
Prisimenate teisėsaugai neužkliuvusią Andriaus Ūso žūtį jo bylos nagrinėjimo išvakarėse? Ir po to priimtą jam 
palankų sprendimą? Tai čia tas pats teisėjas.                                                            Vytautas MATULEVIČIUS 

            

                                                              (Nuotraukoje: A. Drižiaus automobilis po išgyventos avarijos.) 
_________________________________________________________ 

 
Centrinės valdžios profanacija: Kas sustabdys ir kada? 

   Praėjus 30 m. nuo nepriklausomybės paskelbimo, Lietuvos valstybė, tiksliau jos visa centrinė valdžia 
atsidūrė akivaizdžios profanacijos ir degradacijos būvyje. Seime permanentinis cirkas: parlamentarai viešai 
skutinėjasi, pusę metų nuiminėja Seimo pirmininką, nuožmiai kariauja asmeninius ir tarpgrupinius 
„pilietinius karus“. Prie mūsų valstybės statybos, panašu, jau kuris laikas nebedirba niekas.  
   Valdžios degradavimo paveikslą apvainikuoja neaiški trivaldystė valstybės vykdomojoje valdžioje – 
Vyriausybėje. Premjeras serga sunkia liga. Duok Dieve jam pasveikti, o visai jo šeimai, artimiesiems suteik 
stiprybės.  Sunkiai sergantį Vyriausybės vadovą pagal Prezidento neaiškiai sudėliotus ir nelabai teisėtus 
dekretus pakaitomis pavaduoja net du ministrai... Tuo pačiu metu „ant biuletenio“ esantis Premjeras nuolat   
  blaškosi viešoje erdvėje, dalina interviu ir viešus komentarus, de facto uoliai, bet chaotiškai vykdo savo  
pareigas....  Sunkiai sergantis aukštas pareigūnas demokratinėje valstybėje neturėtų paversti įkaite labai 
svarbios kolegialios institucijos – Vyriausybės. Įkaitais dar verčiama ne tik visa valstybė,   Nukelta į 4 pusl.  
                                         

 

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) 
atkreipia dėmesį, kad vis dar tinkamai 
nesilaikoma Darbo kodekso nuostatos, 

reikalaujančios darbo skelbimuose 
nurodyti siūlomą darbo užmokestį 

   Peržvelgus viešojoje erdvėje publikuojamus darbo 
skelbimus, VDI pastebi, kad didesnė dalis darbdavių, 
ieškodami darbuotojų, skelbimuose jau nurodo siūlomą 
atlyginimą. Tačiau tai darydami vis tiek nepaiso Darbo 
kodekso nuostatos reikalavimų. Anot VDI, siūlomas darbo 
užmokestis darbo skelbimuose nurodomas įvairiai: suma 
prieš mokesčius ar atskaičius mokesčius, kai kur į atlygį 
įskaičiuojami ir priedai už pasiektus darbo rezultatus ir pan. 
  Liepos pabaigoje įsigaliojusi Darbo kodekso nuostata 
numato darbdavio pareigą darbo skelbime nurodyti 
informaciją apie siūlomo bazinio (tarifinio) darbo 
užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos, arba 
pareiginės algos pastoviosios dalies) dydį ir (arba) dydžio 
intervalą. „Darbdaviai ne visuomet įsigilina, kokį siūlomą 
atlyginimą jie privalo nurodyti. Turi būti skelbiamas 
siūlomas bazinis darbo užmokesčio dydis arba pareiginės 
algos pastoviosios dalies dydis ir (arba) dydžio intervalas. 
  Žinoma, darbdaviams nedraudžiama skelbime nurodyti ir 
mokamų priedų dydį, tačiau priedai turėtų būti aiškiai 
atskirti nuo bazinio darbo užmokesčio“, – pranešime 
cituojamas Lietuvos vyriausiasis valstybinis darbo 
inspektorius Jonas Gricius. Pavyzdžiui, darbo skelbime 
gali būti siūlomas bazinio darbo užmokesčio dydžio 
intervalas nuo 650 iki 850 eurų (bruto/neto), priedai už 
pasiektus rezultatus – nuo 200 iki 300 eurų (bruto/neto).  
  Kaip praneša VDI, nurodant bendrą darbo užmokesčio 
intervalą su mokamais priedais, potencialūs darbuotojai 
gali būti klaidinami. Taip pat darbo skelbimuose turi būti 
nurodomas visas siūlomo darbo užmokesčio intervalas.  
  Tuo atveju, jeigu darbdavys nevykdo reikalavimo skelbti 
darbo užmokestį darbo skelbimuose ar vykdo jį 
netinkamai, VDI, nustačiusi šį pažeidimą, gali taikyti 
administracinio poveikio priemones – nuo 80 iki 880 
eurų. Darbo kodeksas numato, kad darbo skelbime 
darbdavys privalo nurodyti informaciją apie siūlomą darbo 
užmokestį.                                        „Darbininkų balsas“ 
______________________________________________________________________ 

                                           
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarptautinių profesinių sąjungų 
naujienos 
Graikija: Graikijos profesinės sąjungos masiškai 
solidarizuojasi prieš netinkamų įstatymų priėmimą, 
kurie yra nukreipti prieš darbuotojus bei jų atstovus. 
   Susivienijusios Graikijos profesinės sąjungos viešai 
pasmerkė prieš darbuotojus ir pačias profesines 
sąjungas vykdomas naujas reformas, kurias pasiūlė 
vyriausybės atstovai naujuoju plėtros įstatyme. 
  2019-09-17 tūkstančiai darbuotojų Graikijos 
sostinėje Atėnuose išreiškė savo nepasitenkinimą 
protesto forma prieš radikalius ir neaptartus valdžios 
sprendimus. 
   Profesines sąjungas Graikijoje vienijanti organiza- 
cija (angl.) „All-Worker Militant Front“ ragina visas 
šalies darbuotojų atstovų organizacijas burtis ir 
priešintis skubotai bei neapgalvotai brukamiems 
valdininkų sprendimams. Šie nauji reglamentai yra 
siūlomi kartu su nauju plėtros įstatymo projektu, kurį 
rugsėjo antrą savaitę Graikijos parlamente pateikė 
plėtros ir infrastruktūros ministras Adonis 
Georgiadis. 
   Naujoji vyriausybė stengiasi skubotai įvesti 
privalomą elektroninį registrą visiems profesinės 
sąjungos nariams, kad tokiu būdu informacija apie 
narystę (priklausymą profesinei sąjungai) būtų 
pateikiama  valstybinėms  institucijoms,  policijai,  

 
 
 

 
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 
 

kurios vėliau informaciją galėtų dalintis ir su 
darbdaviais. Vyriausybė tuo pačiu yra pasirengusi 
apriboti procedūras susijusias su kolektyvinėmis 
sutartimis, kuriuos yra tiesiogiai susijusios su 
darbuotojų atlyginimais. 
2019 m. rugsėjo 24 d. į kvietimą vienytis atsišaukė ir 
didžiausios Graikijos valstybės tarnautojų profesinės 
sąjungos, kurios surengė 24 valandų streiką, 
protestuojant prieš šių naujų reformų priėmimą. 
Indija: 2019 m. rugsėjo 24 d. daugiau nei pusė 
milijono angliakasių Indijoje reikalavo savo teisių. 
Darbuotojai prieštarauja Indijos vyriausybės 
sprendimui į šį sektorių įtraukti ir užsienio kapitalo 
įmones. Daugiau nei 600 vietos kasybos įmonių, 
esančių 82 Indijos anglies kasybos rajonuose, surengė 
streiką dėl to, kad jie prieštarauja vyriausybės 
sprendimui, leidžiančiam 100 procentų į anglies 
kasybos sektorių investuoti užsienio kapitalo 
įmonėms, taip iš rinkos ir sektoriaus išstumiant 
vietines įmones.   Centrinės pramonės profesinės 
sąjungos (angl. CITU) generalinis sekretorius 
kalbėdamas apie streiką sakė, jog tai bus istorinis 
streikas ginantis mūsų šalies nacionalinius išteklius, 
kuriuos vyriausybė nori lengvai parduoti užsienio 
rinkoms. Pagrindinis darbuotojų reikalavimas yra 
stabdyti užsienio kapitalo kišimąsi į rinką bei 
privatizaciją! 
 
 
 
 
 

Kalifornijoje: norima įteisinti darbo įstatymo 
pakeitimus, kurie priverstų darbuotojus turinčias 
individualios veiklos pažymėjimus, pereiti prie darbo 
sutarčių. Tokio pobūdžio teisės aktų pakeitimai 
pirmiausia privers įmones, dirbančias pagrinde su 
interneto platformomis, tokiomis kaip „Uber“ 
perkvalifikuoti darbuotojus. Kalifornijos 
gubernatorius pasidžiaugė, jog pasirašius šį 
dokumentą bus geriau užtikrinama darbuotojų ateitis 
bei užtikrinamos jų teisės. Profesinės sąjungos taip 
pat pritarė šiai naujovei, kadangi dabar darbuotojai 
bus užtikrinti jog kiekvieną mėnesį gaus bent 
minimalų atlyginimą, turės teisę į viršvalandžių 
apmokėjimą, kitas išmokas bei apmokamas atostogas. 
Darbuotojai, kurie dirbo įvairiuose elektroninėse 
platformose, tokiose  kaip „Uber“ jau ne kartą  rengė  

Prancūzija: Energetikos sektoriaus darbuotojai 
rugsėjo 18-19 d. protestavo prieš valstybinės elektros 
bendrovės „Electricite de France“ reorganizacija 
padalinimo būdu. Profesinės sąjungos tokį 
generalinio direktoriaus Jean-Bernard Levy žingsnį 
pasmerkė, kaip labai neapgalvotą finansinę operaciją, 
kuri stumiama link bendrovės restruktūrazacijos.   
   Pagrindinis tikslas – suskaidyti pelningiausias 
nacionalinio energetikos tinklo dalis, įskaitant ir 
branduolinės energetikos sektorių, pelningą 
perskirstymo tinklą ir atsinaujančios energijos 
dukterines įmones. Darbuotojams šis sprendimas 
kelia pavojų dėl jų darbo vietų netekimo arba 
perkėlimo į kitą vietą. Taip pat profesinių sąjungų 
atstovai atkreipė dėmesį į tai, jog darbuotojai dirbę 
prie elektros ir dujų pramonės aptarnavimo gali 
prarasti savo kvalifikacini statusą,kuris užtikrina 
didesnes socialines garantijas. 
Belgijos politikos naujienos: Belgijos darbininkų 
partija ( PTB/PVDA) ragina priimti minimalios 
pensijos įstatymo pataisas per pilietines iniciatyvas,   
t. y. surinkus atitinkamą šalies piliečių parašų skaičių. 
Remiantis pasiūlymu, minimali pensija Belgijoje 
turėtų siekti 1500 eurų. Šiai iniciatyvai patvirtinti 
reikės surinkti daugiau kaip 100 tūkstančių parašų. 
Šiuo metu pensinis amžius Briuselyje yra 65 metai. 
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos duomenis (angl. OECD), maždaug 30 
proc. belgų yra vyresni nei 65 metai. Vidutinė pensija 
šiuo metu siekia 1100 eurų, valstybės tarnautojų 2600 
eurų ir dirbančiųjų 900 eurų.        LPS „Sandrauga“ 

 

 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 
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Neringa Venckienė atgabenta  į 
Lietuvą.   Yra tik dvi išeitys:  
bloga ir blogesnė.  Geros nėra 
   Pirmas variantas: bus pasistengta patupdyti kuo 
ilgesniam laikui. Keršto motyvas yra didžiulis. Žala 
organizuotai, turtingųjų pedofilijai padaryta 
milžiniška. Už šį variantą bylotų interesas įtvirtinti 
Lietuvos istorijai, kad pedofilijos nebuvo ir negalėjo 
būti. Tam reikalingas tvarkingas teisinis procesas, 
kuris nepaliktų nė menkiausios abejonės ir pateiktų 
„istorinį teisingumą“. Šitas naratyvas jau seniai 
tvirtinamas, tačiau su N.Venckienės asmeniu yra 
likusi paskutinė galimybė įkalti vinį į karstą. 
   Žiniasklaida mėgausis išnaudoti kiekvieną 
galimybę užsidirbti iš šitos monstriškos bylos. 
   Na, o blogiausias scenarijus – tai jau daug kartų 
išmėgintas. Tai nelaimingas atsitikimas, užspringi-
mas, širdies smūgis, netyčinis susižalojimas, 
savižudybė ir t.t. 
   Palyginkim, kaip panašiose bylose yra tvarkomasi 
Jungtinės Amerikos Valstijose (ČIA). 
   Milijardierius pedofilas atsitiktinai lieka vienas 
kameroje, du kalėjimo pareigūnai atsitiktinai 
užmiega ir tris valandas neatlieka kas 30 min. jiems 
priskirtų apėjimų, vaizdo kameros atsitiktinai 
pradeda neveikti, Niujorko valstijos prokurorė 
atsitiktinai nemato žmogžudystės, Niujorko 
medicinos ekspertė atsitiktinai pamanė, kad įvyko 
savižudybė. Tik vienas 85 metų teismo medicinos 
ekspertas, savo praktikoje turėjęs 20 000 lavonų, 
daro išvadą, kad buvo nužudymas. 
   Panašiai Andrius Ūsas atsitiktinai prigėre baloje, 
Drąsius Kedys atsitiktinai pats paspringo, 
prokuratūra atsitiktinai nerado jokios pedofilijos, o 
Vaiko teisių tarnyba ir jos advokatai buvo įsitikinę 
pedofilijos buvimu šioje byloje: „Prokurorai nedėjo 
tinkamų pastangų įrodyti, kad kaltinamasis yra dėl to 
kaltas“, – teigė A. Masel“ (ČIA). 
   Yra tik viena gera žinia. Lietuvos epsteinai pamatė, 
įsitikino, kad į juos gali būti šaudoma. 
                                                        Andrius ŠVARPLYS 
 
 

 
 
 
 

Viešas pranešimas 
  Byla, kurioje pateikti kaltinimai Neringai Venckienei, 
sukėlė nusivylimą Lietuvos valstybe. 
  Aš, kaip asmuo, kaip pilietis, labai nusivyliau mūsų 
valstybe. Valstybė pasitikėjimą išsinešė drauge su 
maža mergaite Deimante.   Nusivyliau ir kai kuriais 
„gynėjais.“ Tik vėliau, po visų Garliavos įvykių 
sužinojau, kad Klonio gatvės Kedžių namo durų lango 
stiklas buvo užklijuotas permatoma plėvele. Vadinasi 
valstybės „gynėjai“ žinojo, kad lauko duris reikės 
išdaužti, nes stiklo šukės galėjo sužeisti įsibrovėlius į 
Kedžių namus.   Neringa Venckienė prašė atrakinti 
lauko duris. Mūsų gretose buvo ir provokatorių. Ir 
šiandien yra tokių, kurie pagal teisėsaugos sustyguotą 
scenarijų, ruošiasi daryti provokacinius veiksmus prieš 
Kedžius ir jų dukrą Neringą Venckienę. Provokatorių 
tikslas teisėsaugos interpretacijomis bei žiniasklaidos 
priemonėmis pateikti klastotus įrodymus prieš Neringą 
Venckienę, kompromituoti „Drąsos kelias“ politinę 
partiją, jos narius ir pačią Neringą Venckienę. 
  Nupirkta ir valstybės manipuliuojama žiniasklaida 
šaukia: kiek kainavo Neringos Venckienės parvežimas 
į Lietuvą? Atsakau: kaina – didelė valstybės gėda.  
   Kreipiuosi į inteligentiją, į dorus Lietuvos žmones – 
nestovėkite po medžiu, jūs Tautos sąžinė.    Stebėkime, 
reaguokime, netoleruokime abejotiną teisėtumą, bet 
prieš teisėtą neteisybę - negalime nusilenkti.  
  Vyksta Neringos Venckienės tėvelių, tam tikra 
prasme žudymas, nes tokio valdžios smurtinio elgesio 
su jos tėvais, jie gali ir neištverti. Priminsiu vaikiškus 
jų anūkės Deimantės žodžius – „žmonės jūs ar ne 
žmonės?“  Neringos tėvelius skaudžiai žeidžia 
aplinkybė, kad jie negalėjo pasimatyti su dukra. Jie 
nerimsta dėl dukters gyvybės. Juk šioje istorijoje yra 
daug mirčių, kur šios istorijos dalyviai žuvo keistomis 
aplinkybėmis, kurios žinomos valstybiniam pedofilų 
klanui. Na, o tikintiems sakau:-Budim kaip mažas 
būrys po Jėzaus iš Nazareto kryžiumi.  
   Kryžiuojama ne tik teisybės siekianti Neringa, 
kryžiuojama  Lietuvos Respublika.                                     

Jonas VARKALA 
„Drąsos kelias“ politinės partijos pirmininkas 

___________________________________________ 

 

 
 

 

Nepamirškime,  kad  niekas  
nepamiršta     

 

  Laikas, jo nesuskaičiuojamos minutės ir dienos 
bėga, kaip upės vandens tekmė. Nuo visų atmintyje ir 
širdyse įstrigusių įvykių praėjo septyni su puse metų, 
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 skriaudą, sugriautą per 2012 
metų gegužės 17 d. Garliavos šturmą, kai iš gimtųjų 
namų policine brutalia jėga buvo pagrobta ir išvežta  
nežinia kur mažametė mergaitė Deimantė. 
   Minint Drąsiaus Kedžio dukters Deimantės 
pagrobimo iš jos senelių gimtųjų namų 91-o mėnesio 
sukaktį, „Dąsos kelias“ politinės partijos Klaipėdos 
skyriaus nariai ir visuomenininkai 2019 m. gruodžio 
17 d. 12:00 val. susirinks Atgimimo aikšėje į taikų 
piketą pareikšti Lietuvos valdžiai protestą ir 
pareikalauti jos nedelsiant nutraukti Neringos 
Venckienės bei kitų piliečių persekiojimą  ir atsakyti, 
ar  dar  gyva  Drąsiaus Kedžio  dukrelė  Deimantė?                
 

 LIETUVOS JUODOJI DATA 
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kuris viešai pareiškė, kad aukštas Kauno policijos 
pareigūnas - D.Ž. - nekaltas, kad ne ten ir ne to 
ieškoma Kas čia, jei ne vieno iš valstybės vadovų 
bandymas tiesiogiai kištis į procesinius veiksmus 
tarptautinėje korupcijos ir ekonominių nusikaltimų 
byloje? Juk apkalta už tai normalioje valstybėje. Kaip 
mes, mūsų valstybė dabar atrodome? Juk bylą 
inicijavusių didžiųjų ES valstybių (Anglijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos) reziduojantys 
diplomatai stebi situaciją, siunčia pranešimus savo 
vyriausybėms. Ką jie ten rašo? Kaip sunkiai sergantis 
„Marijos žemės“ premjeras, buvęs generalinis 
komisaras ir vidaus reikalų ministras, o dabar  
Premjeras su ligonlapiu ir neaiškiu teisiniu statusu 
chaotiškai blaškosi, bando kištis į tarptautinio 
korupcijos tyrimo procesinius veiksmus? Sveikas 
protas sako: dabartinio generalinio komisaro L. 
Pernavo dabar jokiu būdu nebuvo galima 
atleisti.  Tegul pirma išmėžia Augėjo arklides...  
    Mūsų Prezidentas – išsilavinęs, socialiai jautrus, 
rinkėjų gerbiamas ir mylimas, turintis kilnių tikslų, 
deja politiškai nepatyręs.   Viešoje  politikoje  jis  
sukiojosi  kelis dešimtmečius.   Deje,  didžiojjoje 

 
politikoje jis dar visai žalias. Ir Prezidento patarėjų 
komanda didžiosios politikos išmanymo požiūriu 
silpna. Beviltiškai silpna.    Pasaulyje bręsta nauja 
ekonominė krizė, geopolitika realiai, objektyviai 
įtempta. O Lietuva akyse slysta nuožulnia plokštuma. 
    Plokštumos kampas kasdien didėja, slydimas 
greitėja... Kas atsakys už pasekmes? Kokios jos bus? 
   Kaip ilgai visa tai tęsis?        Gediminas MERKYS      
                          Profesorius, habilituotas daktaras 

 

IN  MEMORIAM 

 
Tadas Skučas (1976  02 18 – 2019 11 11) 

 

   2019 m. lapkričio 11 d. 14:25 val. Vokietijoje savo 
žemišką Kelionę baigė Tadas Skučas. 
Jis buvo „Drąsos kelias” politinės partijos narys nuo 
pat partijos ištakų. Tadas buvo Drąsiaus Kedžio ir 
Neringos Venckienės pusbrolis.  
  Dukterėčią Deimantę Kedytę mylėjo kaip savo 
vaiką. 
   Tado dėka Lietuva ir pasaulis pamatė tai, ką iki šiol 
bando iškreipti Deimantės Kedytės skriaudėjai. 
   Būtent, Tadas nufilmavo lemtingąsias 2012-ųjų 
pavasario Deimantės Kedytės pagrobimo akimirkas. 
   Šio žmogaus dėka pasaulis pamatė, kas iš tiesų 
buvo daroma, pagrobiant aštuonerių metų nekaltą 
mergaitę. 
   Už daug ką esame, Tadai,  Tau dėkingi! Sodink 
savo dangišką Sodą iš Dievo Buveinės užtardamas 
savo šeimą, savo mamą Audronę Skučienę ir visus, 
kuriuos  Tu  mylėjai.   Liga  tave  išgrynino   ir      
pašventino. Tu palikai mums nežemiškos kantrybės 
pavyzdį. Išsiilsėk Viešpatyje!    

„Drąsos kelias“ politinė partija 
„Drąsos kelias“ politinės partijos Vilniaus skyrius 

„Drąsos kelias“ politinės partijos Kauno apskr. skyrius 
„Drąsos kelias“ politinės partijos Klaipėdos skyrius 

„Drąsos kelias“ politinės partijos Alytaus skyrius 
„Drąsos kelias“ politinės partijos Šiaulių skyrius 
„Drasos kelias“ politinės partijos Utenos skyrius 

„Drąsos kelias“ politinės partijos Prienų raj. skyrius 
„Drąsos kelias“ politinės partijos Marijampolės skyrius 

 
 
 

Atkelta iš 3 pusl. 
Centrinės valdžios profanacija:  
Kas sustabdys ir kada? 
bet ir Premjero šeima, artimieji, tam tikra prasme 
įkaitais verčiami netgi jį gydantys medikai. 
  Tai autokratinėse valstybėse vado liga yra slepiama. 
  Žinia apie sunkią Premjero ligą buvo paviešinta, 
kas tikrai yra atsakinga, demokratiška ir valstybiška.  
  Pasakius A, reikia ištarti ir B. Deja, toliau visi kiti 
šalie lyderiai, visuomenės moraliniai ir politiniai 
autoritetai, medijos įkišo galvą į smėlį, nelyginant 
strutis. Problemos, krizė, apėmusi visas  centrinės 
valdžios grandis, niekur nedings, pati savaime niekur 
neišgaruos...  Civilizuoto ir atsakingo veikimo 
formulė labai aiški – kurį laiką gali būti formalus 
pavadavimas. Žinoma, tas pavadavimas turi būti 
skaidrus ir teisiškai išgrynintas, tikrai negali būti 
jokios sujauktos trivaldystės ir visiškai neaiškaus 
Premjero darbinio bei teisinio statuso. Šiuo metu visi 
mūsų Vyriausybės oficialūs potvarkiai, pažadai, 
įsipareigojimai nėra tvarūs nei teisiškai, nei 
politiškai. Tą mato, tą supranta tiek mums draugiškos 
valstybės, tiek ir nelabai draugiškos.  Ar tuo nebus 
bandoma pasinaudoti? Kas paneigs? 
   Katastrofos paprastai įvyksta, kai atsitiktinai 
sutampa kelios nepalankios aplinkybės: nedidelis 
gedimas, apledėjimas, duobelė nusileidimo take, 
piloto klaidelė... Nei viena iš šių priežasčių, atskirai 
paėmus, nėra realiai pavojinga. Kai įvyksta tų 
aplinkybių sutapimas (kongruencija), tada ir įvyksta 
katastrofa. Krizė Lietuvos vyriausybėje yra 
akivaizdi. Situacija LR Seime apgailėtina ir kelia 
pasibjaurėjimą. Patys Seimo nariai jau šaukiasi 
parlamento paleidimo ir naujų Seimo rinkimų. Kad 
parlamentarai patys šauktųsi paleidimo, taip vos 
kelis kartus per 30 metų tebuvo. 
  Mūsų teisinė valdžia skęsta teisėjų, o kaip dabar 
aiškėja,  ir  aukštų  policijos  pareigūnų  kriminale... 
   Įtakingos užsienio valstybės pradėjo vynioti 
kamuoliuką ir ES regioninė administracija – vardu 
Lietuva – priversta valytis. Panašu, kad nuo aukštų 
policijos pareigūnų ekonominio banditizmo.  
   Niekas  nieko  nebeuždengs.   Net  S. Skvernelis,  
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atstovauti  S. Š. interesus teisme.   Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga dėl tokių Klaipėdos apylinkės teismo 
teisėjos Linos Giedrės nekonstitucinių veiksmų  2019-10-31raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, nes 
mano, kad šiais veiksmais  ir šia neskundžiama nutartimi teisėja Lina Giedrė pažeidė Konstituciją ir diskredituoja pačios 
Lietuvos, kaip teisinės valstybės sampratą ir prašo Konstitucinį Teismą įvertinti šią situaciją bei spręsti minėtos teisėjos 
tinkamumą užimti teisėjos pareigas.   Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga dėl šio fakto raštu informavo 
Nacionalinės teismų administracijos direktorę Nataliją Kaminskienę ir Teisėjų tarybos pirmininką Algimantą Valantiną. 
Kaip matyti iš šios situacijos, beveik trisdešimt metų to nebuvo , kad profsąjunga negalėtų atstovauti savo narius  teisme. 
Tačiau, po viso to, kas aukščiau parašyta, teisėja Lina Giedrė 2019-11-22 atsiuntė E. Šalkauskui šaukimą į parengiamąjį 
teismo posėdį dalyvauti atstovo teisėmis  ir 2019-11-28 atstovauti profsąjungos  narį  B. Y. teisme.  

Edvardas ŠALKAUSKAS 
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininkas 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Atkelta iš 2 pusl. 
K  R  E  I  P  I  M  A  S  I  S 

Į pasaulio lietuvius 
korumpuotos teisėsaugos, padės nugalėti valstybinį 
pedofilų klaną Lietuvoje bei  išsaugoti demokratijos 
principus.  
   Prašome pasimelsti už Deimantę, jos tėvelį Drąsių 
Kedį, nukankintą  pedofilų klano. Už visus, kurie 
buvo nužudyti ar mirė neaiškiomis aplinkybėmis 
prokurorams „tyriant“ 2012 m. gegužės 17 d. 
Garliavos  įvykių aplinkybes.      Vaclovas Stončius 

„Drąsos kelias“ politinės partijos narys 

 
 
 
 

 
2019 m. lapkričio 17-oji diena. 

  Eina pusaštunti metai nuo prievartinio Deimantės 
pradanginimo.   Jau greitai nepriklausomai Lietuvai 
sukaks 30 metų. 
  Ar anuomet, plikomis rankomis stovėdami prieš rusų 
tankus, mes galėjome pagalvoti, jog atgavus laisvę, 
Lietuvos eterį ir visą didžiąją krašto žiniasklaidą 
užtvindys melas, klasta ir patyčios, kad korumpuoti 
prokurorai ir teisėjai dangstys nusikaltėlius, o tuo 
tarpu bus teisiami šviesuoliai? Ir kad vienam, valdžiai 
neįtikusiam žmogui sudoroti bus taikomos atskiros, 
niekur nerašytos taisyklės, kad be jokių skrupulų bus 
sutryptas ir paniekintas pasitikėjimas sava valstybe? 
   Gausiai prie Prezidento rūmų susirinkę Simono 
Daukanto aikštėje neabejingi piliečiai ir vėl, jau 90-ąjį 
kartą, klausia: AR DAR GYVA DEIMANTĖ KEDYTĖ? 
   Prezidente, išgirskite mus pagaliau!        Inf. „DB“ 
 

 

Ar visi teisėjai save laiko 
Olimpo dievais? 

   Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės 
sąjungos (KMAPS) pirmininkas Edvardas 
Šalkauskas  2019-10-21 teismui pateikė prašymą 
prie civ. bylos Nr.e2-11630-838/2019 prijungti 
nuolatinį įgaliojimą Nr.A-3-165/18 atstovauti 
profsąjungos narius Darbo ginčų komisijoje ir 
teismuose bei B.Y. prašymo priimti į 
profsąjungos narius kopiją, kad Edvardas 
Šalkauskas galėtų atstovauti B.Y. Klaipėdos 
apylinkės teisme (teisėja Lina Giedrė). 
   Teisėja suabejojo B.Y. naryste profesinėje 
sąjungoje ir savo 2019-10-22 neskundžiamoje 
nutartyje atsisakė priimti įrodymus ir gražino juos 
Edvardui Šalkauskui.  Teismas priimdamas 
neskundžiamą nutartį pažeidė ne tik LR 
Konstitucijos 50 straipsnį, bet ir LR CPK 56 str. 
1 d. 5 punktą (atstovais teisme gali būti profesinės 
sąjungos, jei jos atstovauja profsąjungos nariams 
darbo teisinių santykių bylose). Teismas taip pat 
grubiai pažeidė Profsąjungų įstatymo  1 str., 2 str., 
15 str., 20 str.(2013-06-13 Nr.XII-364 įstatymo 
pakeitimo redakcija) bei LR Darbo kodekso        
17 str., 19 str. 
  Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
nesupranta, kodėl kitoje civilinėje byloje Nr.e2-
11633-637/2019 dėl to paties dalyko, kurioje 
atsakovas  S.Š. yra profsąjungos narys, Klaipėdos 
apylinkės teismas (teisėja Audra Ežerskė) pagal 
tokius pat pateiktus teisėjai Linai Giedrei 
įrodymus, leido atsakovo atstovui E. Šalkauskui 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Antra, profesinė sąjunga siekia narių gerovės 
gindama jų teises ir interesus. Tad jaunas žmogus 
turėtų šią puikią galimybę išnaudoti.  
 Tik jam įsitraukus į dirbančių asmenų susivienijimą, 
kurio paskirtis ginti interesus ir teises, bei siekti šios 
bendruomenės narių gerovės, jaunas žmogus, gali 
būti tikras, kad esant nedėkingai situacijai ir 
nežinant, kaip jam joje  pasielgti, profesinė sąjunga 
bus ta vieta į kurią jis galės kreiptis pirmą ir žinos, 
kad jie visomis išgalėmis stengsis šiam jaunam 
žmogui padėti ir suteikti jo teisių ir interesų 
apsaugą.   
   Pagal Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų 
įstatymą, Lietuvoje profesinės sąjungos yra 
savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės 
organizacijos, atstovaujančios darbuotojų 
profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms 
teisėms ir interesams ir juos ginančius nuo darbdavių 
savivalės. 
   Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienas jaunas 
žmogus įsitraukęs į profesinės sąjungos gretas, 
padeda sau jaustis komfortiškiau ir saugiau, kadangi 
gali būti užtikrintas, jog profesinė sąjunga gins jo 
teises bei interesus ir  visada išties pagalbos ranką su 
darbo teise susijusiais klausimais.  
   Profesinės sąjungos nariai turi daug papildomų 
darbo teisės garantijų.  
   Dauguma jaunų žmonių apie profesines sąjungas 
nieko nežino, ir dažniausiai jas maišo su politine 
pakraipa. Tad tik labiau supažindinus ir įtraukus 
jaunus žmones į tai, padidės profesinių sąjungų narių 
gretos.  
   Vertingiausia yra tai, kad padidėjus profesinių 
sąjungų bendruomenės nariams, profesinei sąjungai 
bus lengviau kovoti už narių teises, kadangi  joje bus 
daugybė įsitraukusių jaunų žmonių.  
   Profesinė sąjunga –  tai vieta, kurioje darbuotojas  
visada bus laukiamas ištikus problemoms darbe, 
kurios  susijusios su jo santykiais darbe bei  teisėmis 
ir interesais. 

 
 

Lietuvos profesinių sąjungų informacija 
___________________________________________________ 

Kodėl jauni žmonės turėtų burtis  
į profesines sąjungas? 
   Profesinė sąjunga – tai yra dirbančių žmonių, turinčių 
profesiją asmenų susivienijimas jų darbinėms, 
profesinėms teisėms bei interesams ginti, siekti savo 
profesinės sąjungos narių gerovės. Profesinėms sąjungoms 
įstatymai suteikia tam tikrų privilegijų, kuriomis jos 
naudojasi. Profesinės sąjungos turi teisę sudaryti 
kolektyvines sutartis, steigti darbo inspekcijas, darbdaviai 
yra įpareigoti derinti įvairius sprendimus su profesinėmis 
sąjungomis, taip pat profesinės sąjungos nariai turi tam 
tikrų papildomų darbo garantijų ir panašiai. 
  Visų pirma, jaunas žmogus turėtų naudotis galimybe 
ir burtis į profesines sąjungas, kadangi tai puikus 
tobulėjimo šaltinis. Jauno žmogaus, nors ir 
išmanančio savo profesiją, tačiau be patirties ir 
neturinčio iš kur jos pasisemti kelias savęs tobulinimo 
link būna sunkus. Profesinė sąjunga, yra puiki vieta 
jaunam žmogui, kadangi joje gausu asmenų, kurie 
susivieniję ir galintys šiam žmogui suteikti dar 
daugiau žinių iš savos patirties, ar net įkvėpti jį. Kuo 
daugiau žmonių, tuo daugiau patirčių, vadinasi, tai 
vienas iš jauno žmogaus tobulėjimo šaltinių. Esant 
jaunam žmogui sunkiau priimti sprendimus, kadangi 
esi atsakingas ir turi viską išmanyti, o patirties tam 
pačioje pradžioje nėra daug, profesinės sąjungos 
nariai, tai asmenys, kurie tokiais momentais gali 
pasidalinti savo nuomone ir taip priimti geriausią 
sprendimą. 

 
 

Pradedamas įgyvendinti 
tarptautinis projektas  

 
2019 m. lapkričio 7d. vykusiame Lietuvos profesinės 
sąjungos ,,Solidarumas" valdybos posėdyje pristatytas 
tarptautinis projektas ,,Migrantų darbas Europoje" ir 
paskirta projekto koordinatorė.  
Projekto numeris: 2019-1-DE02-KA202-006449 
Finansavimo šaltinis: Europos Sąjunga, Programa 
Erasmus+ 
Projekto pradžia: 2019 m. Lapkričio 4d. 
Projekto trukmė: 24 mėnesiai. 
Projekto pareiškėjas: Nell Breuning House, Vokietija 
Projekto partneriai: 
- Nell Breuning House, Vokietija 
- Confederation of Labour Podkrepa Sdruzhenie, 
Bulgarija 
- Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si 
Incluziune Sociala, Rumunija 
- CSC Liege-Verviers-Ostbelgien, Belgija 
- Lietuvos Profesinė Sąjunga "Solidarumas", Lietuva 
- MTU Eesti Tookusimuste Keskus, Estija 
- FIDESTRA, Portugalija 
Projekto tikslai: šalyse esančių tinklų ir patariamųjų 
iniciatyvų apžvalga. Skaitmeninės kontaktinių adresų 
platformos sukūrimas, įgalinantčios tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą. 
Tikslai: stiprinti ir plėtoti profesijų tinklus, pasikeisti 
patirtimi šalyse. Informacijos apie veiklas ir kontaktų 
rinkimas internetinėje platformoje, kuri bus remiama po 
projekto pasibaigimo dar 5 metus. 
Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas" valdyba 
2019-11-07 d. posėdyje paskyrė projekto koordinatorę 
Jovitą Pretzsch, Lietuvos profesinės sąjungos 
,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoją.         Inf. „DB“ 
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Gimtadienio  ir jubiliejaus proga  gruodžio mėnesį 
sveikiname profesinės sąjungos narius 

    

 
 

 

Linksmų šv. Kalėdų 

 
Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų 

Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu. 
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku - 
Taip metai iš metų... ir viskas ratu. 

 
Ar norim - nenorim, jie neša mus vėl 

Į naują rytojų, tikriausiai, todėl, 
Kad viską pradėtume jau be klaidų... 

Ir meilė pripildytų širdis visų! 
 

 

 Visus darbuotojus, profesinės sąjungos narius 
ir darbdavius  sveikiname su  šv. Kalėdomis ir 
linkime, kad ši  šventė ir Naujieji 2020-tieji 
metai į jūsų namus atneštų džiaugsmą, sėkmę ir 
laimę, meilę ir tikėjimą. 
 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 
  
 
 
 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga 

________________________________________________ 

 

Kristiną  Ameliną, Raimondą Karbauskį, 
Laimą Andriuškevičienę, Aušrą Sodienę, 
Tomą Bumbuliavičių, Andrej Sinčenko, 
Eveliną Strelkauskienę, Marių Kvietkų,  
Dovilę Voskresenskają, Ilją Omelčiuk, Saidą 
Tarozą, Oną Ežerinskienę, Kastytį Stončių, 
Laimą Lukauskienę,  Milaną Kolesnikovič, 
Natašą Jankauskienę, Olgą Koroviną,  
Verą Skiparienę. 

 
65-erių metų jubiliejaus proga 
Vytautą PAULAUSKĄ 
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos narį 
 

60-ties metų jubiliejaus proga: 
Alą ŠLIACHOVSKAJĄ 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ direktorės pavaduotoją 
 

Tatjaną PROLISKO 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ auklėtoją 
 
 

50-ties metų jubiliejaus proga 
Gitaną DIRGĖLIENĘ 
AB „Klaipėdos mediena“ darbuotoją 
 

35-erių metų jubiliejaus proga 
Joną VITKOVSKĮ 
UAB „Akmeka“ darbuotoją 

 

Nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio ir 
jubiliejaus proga linki Jums  

Klaipėdos  miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
bei Žemaitijos baldininkų  darbininkų  sąjunga 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „DARBININKŲ BALSAS“  redakcija 

Steigėjas ir leidėjas: Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
Kodas:193431871, S.Dariaus  ir S.Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda,(durų kodas – 247) 
 
 

Tel. 8-46-217825, tel./faksas: 8-46-411019, mob. tel. 8-686-17406 
El. paštas:  kmapsp@gmail.com  
Internetinis tinklapis  www.kmaps.lt   
A/sąsk. LT81 7300 0100 0232 9702 „Swedbank“. Banko kodas: 73000 
 
 
 

* Pasirašyti straipsniai nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone 
 

  ISSN 2538-9106           Tiražas 500 egz.           Informacinis leidinys platinamas nemokamai 

 
 
 
 

Redaktorius  Edvardas  Šalkauskas 
 
 

Redakcinė kolegija: Gintautas Mieleika, Rimas Lukauskis, Nijolė Jakienė, Juozas Turauskas, 
Vilgelmina Čenokol, Jaras Valiukėnas, Kęstutis Lebrikas, Danutė Bielskuvienė, Liudmila 
Golubeva, Loreta Belova, Artūras Žigas, Vida Jančiauskaitė - Mačinskienė,  Žaneta Milašienė, 
Vaclovas  Stončius 
 
 
 

Dailininkas  Rimas  Lukauskis 
 
 
 
 

Korektoriai - maketuotojai:  Loreta Belova,  Danutė Bielskuvienė, Laima Lukauskienė 
 

Reporteriai:   Jaras Valiukėnas  (Vilnius),  Kęstutis Lebrikas  (Jungtinė Karalystė), Viačeslav  
Lapčuk (Rusija),   Olgierd Borman  (Vokietija),  Einaras Vildė (Jungtinė Karalystė),  Gintautas 
Mieleika,   Artūras Žigas  (Klaipėda) 

Vienkartinės pašalpos skyrimo 
tvarka 

 

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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