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Žinia komandiruojamiems 
darbuotojams      
 
 
 
 

   Du milijonai europiečių, dirbančių ne savo šalyse, 
gaus geresnį atlygį bei turės geresnes darbo sąlygas. 
   To priežastis – prieš mėnesį įsigaliojusi peržiūrėta 
Komandiruojamų darbuotojų ES direktyva.  
   Direktyvos peržiūra įtvirtina principą, kad žmonės, 
dirbantys tą patį darbą toje pačioje vietoje, turi gauti 
vienodą atlyginimą. Taip pat darbdaviai turėtų 
komandiruojamiems darbuotojams padengti kelionių 
bei apgyvendinimo išlaidas.  Šie pokyčiai priimti po 
13 metų profesinių sąjungų kampanijos, siekiant 
užkardyti teisines „skyles“, leidusias išnaudoti 
užsienio darbuotojus, ypač aktualu tai buvo tapę dėl 
Europos Sąjungos plėtros. 
   Pasak Europos profesinių sąjungų konfederacijos 
(ETUC) generalinio sekretoriaus pavaduotojo           
Per Hilmersson, peržiūrėta Komandiruojamų darbuo- 
tojų direktyva suteikia darbuotojams tokias teises, 
kokių jie nusipelnė, ir reprezentuoja esminę pergalę 
kovoje prieš pažeidžiamų užsienio darbuotojų 
išnaudojimą. 
   „Ji įsigalioja itin aktualiu metu. Covid-19 protrūkis 
tik pablogino komandiruojamų darbuotojų situaciją 
Europoje. Europos Sąjungai reikia aukštų socialinių 
standartų, kad būtų užtikrinta, jog per krizę nebus 
„antros klasės“ darbuotojų, – sako jis. – Situacija 
reikalauja, kad valstybės narės nedelsiant tinkamai 
perkeltų peržiūrėtos direktyvos nuostatas į savo 
nacionalinę teisę bei ją įgyvendintų pasitelkiant darbo 
inspekcijas ir naujai įsteigtą Europos darbo 
instituciją.“                                       Artūras ŽIGAS 

 
 
 
 
 
 

Lietuvos profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ 

K R E I P I M A S I S 
 
 
 

   Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija palaiko 
Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų 
kongreso ir streikuojančių darbuotojų teisėtus 
reikalavimus dėl padėties, susidariusios po 
Baltarusijos prezidento rinkimų. 
   Raginame gerbti žmogaus ir profesinių sąjungų 
teises, demokratijos principus bei nutraukti smurtą 
prieš taikius protestuotojus Baltarusijoje. 
   Baltarusijos darbuotojai turi turėti teisę laisvai 
jungtis į profesines sąjungas, streikuoti, laisvai 
rinkti savo valdžią ir dalyvauti valstybės valdyme. 
   Palaikome Lietuvos Prezidentą Gitaną Nausėdą , 
Lietuvos Seimo ir Vyriausybės iniciatyvas imtis 
visų įmanomų diplomatinių priemonių, kad 
Baltarusijoje būtų sustabdytas smurtas, taikūs 
protestuotojai paleisti į laisvę, o nuo smurto 
nukentėję taikūs protestuotojai gautų medicininę 
pagalbą Lietuvoje, jei jos negali gauti Baltarusijoje. 

 

Kristina KRUPAVIČIENĖ 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 

pirmininkė 
 
 
 
 
 

Inga RUGINIENĖ 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos 

 pirmininkė  
__________________________________________ 

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir 
žinių diena! 

 
Kažkas pabeldė į duris,  

Kažkas miegot neleidžia…  
Atmerkęs nuostaboj akis 

 Matai Rugsėjo veidą.  
Pasipuošė ruduo fraku  

Ir įmetė pro langą  
Rugsėjo astrų sulytų,  

Ištiesęs savo ranką.  
Atėjo šventė į namus,  

Pakvipo viskas knygom.  
Rugsėjis su Tavim perpus  

Užsiėmė dalybom.  
Dalino rudenio lapus - 
Lapus baltųjų knygų,  

Pavertęs rašalą lietum 
 Lydės Tave mokyklon. 

     Mūsų jėga – vienybėje! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LR  Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius 
 

   2020 m. liepos 28 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” gavo atsakymą iš Vidaus reikalų viceministro 
Tautvydo Tamulevičiaus dėl Lietuvos profesinė sąjungos „Solidarumas” pirmininkės Kristinos Krupavičienės 
rašto Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Trišalės tarybos nariams ir darbdavių organizacijoms, kuriame ji 
reikalavo imtis veiksmų, kad būtų apribota socialinį dempingą sukeliančių įmonių veikla,  kurios keičia Lietuvos 
darbuotojus mažiau apmokamais darbuotojais iš trečiųjų šalių arba kuria Lietuvoje darbo vietas užsieniečiams. 
   Ji paminėjo UAB „Hegelmann transporte“ atvejį, kai ši įmonė karantino metu apgyvendino vairuotojus iš 
Uzbekijos po aštuonis viename mažame kambaryje ir tokiu būdu sukūrė korona viruso židinį, kuriame užsikrėtė 
virš trisdešimt žmonių taip daugeliui Lietuvos gyventojų sukeldama pavojų sveikatai. Skaityti paspaudus čia. 
   LR Vidaus reikalų viceministras Tautvydas Tamulevičius pripažino, kad Vyriausybė jau svarsto Lietuvos 
profesinės sąjungos „Solidarumas” pasiūlymus ir ketina griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką Lietuvoje ir 
perdavė Vidaus reikalų ministerijos nuomonę, kad profesinės sąjungos galėtų prisidėti įgyvendinant priemones, 
skirtas informuoti užsieniečius apie darbo santykių reglamentavimą Lietuvos Respublikoje, darbuotojų teises ir 
jų gynimo būdus. 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 
Kopijos: Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“,                                      Į 2020-07-20,  2020-07-24   
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai,                                                   Nr. 10-094,  Nr. S-3203 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 
 

DĖL DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO 
 
  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau 
– VRM)  pagal kompetenciją  įvertino Lietuvos  profesinės sąjungos „Solidarumas“ kreipimesi  įvardytas 
problemas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių darbu ir jų teisių pažeidimu Lietuvos Respublikoje. 
   Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) reglamentuota 
užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje – nustatyti leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 
išdavimo pagrindai, užsieniečių teisės dirbti įgyvendinimo tvarka. 
  Siekiant išvengti užsieniečių diskriminacijos ir užkirsti kelią pigiai darbo jėgai patekti į Lietuvos Respublikos 
 

darbo rinką, Įstatymo 62 straipsnio 3 dalyje nustatyta, 
kad užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis 
už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio 
Lietuvos Respublikos gyventojo darbo užmokestį. 
   Įstatyme taip pat nurodyta, kad užsieniečių darbo 
santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo 
kodeksas. Be kitų klausimų, šiame kodekse 
reglamentuojami ir darbo užmokesčio nustatymo bei 
mokėjimo tvarkos klausimai. 
   Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, manome, kad Jūsų 
pateikti pasiūlymai nėra susiję su VRM kompetencija. 
   Šiuo metu galiojančiame Įstatyme yra nustatyti 
atsisakymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai 
gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas 
laikinai gyventi) arba leidimą dirbti pagrindai, taip pat 
jau išduotų leidimų laikinai gyventi arba leidimo dirbti 
panaikinimo pagrindai. 
   Pagal šiuo metu galiojančias Įstatymo nuostatas, 
leidimą laikinai gyventi arba leidimą dirbti atsisakoma 
išduoti arba išduotas dokumentas panaikinamas, jeigu 
paaiškėja, kad užsieniečio būsimas arba esamas 
darbdavys yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą 
ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams 
ir kad nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti 
praėjo mažiau kaip vieni metai, arba per pastaruosius 
5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis nuosprendis dėl 
Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių 
piliečių darbo.  
   Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomas 
VRM parengtas Įstatymo pakeitimo įstatymo 
projektas, kuriame, be kita ko, siūloma patikslinti 
atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi ir leidimą 
dirbti pagrindus, taip pat ir leidimo laikinai gyventi ir 
leidimo dirbti panaikinimo Elektroninio dokumento 
nuorašas 2 pagrindus ir numatyti, kad užsieniečiui 
leidimą laikinai gyventi arba leidimą dirbti atsisakoma 
išduoti, o išduotas dokumentas panaikinamas, kai 
paaiškėja, kad ne tik užsieniečio būsimas arba esamas 
darbdavys yra baustas už nelegalų darbą, nedeklaruotą 
darbą ar užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus 
pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 
nuostatas, bet ir kai darbdavio vadovas ar vadovo 
įgaliotas asmuo buvo bausti už leidimą dirbti nelegalų 
darbą,  nedeklaruotą  darbą                Nukelta į 2 pusl. 
 

 
Vyriausybė  jau  svarsto 

Lietuvos  profesinės 
sąjungos „Solidarumas" 

pasiūlymus dėl  
socialinio dempingo 
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Atkelta iš 1 pusl. 

Vyriausybė  jau  svarsto 
Lietuvos  profesinės sąjungos 
„Solidarumas" pasiūlymus 
dėl socialinio dempingo  

 
ar užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus pagal 
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatas ir 
(arba) buvo skirta administracinė nuobauda pagal 
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 
kodeksą už nelegalų darbą.    Šio pakeitimo tikslas – 
Įstatyme aiškiai nurodyti, kad leidimą laikinai gyventi 
ar leidimą dirbti atsisakoma išduoti arba išduotas 
dokumentas panaikinamas ir tada, kai juridinio 
asmens vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo yra baustas 
už atitinkamus pažeidimus.    Kartu pažymėtina, kad, 
atsižvelgdami į tai, kad, supaprastinus atvykimo į 
Lietuvos Respubliką sąlygas, užsieniečių, 
atvykstančių dirbti Lietuvos Respublikoje, nuolat 
daugėja, manome, kad, siekiant išvengti užsieniečių 
teisių pažeidimų, būtina imtis papildomų priemonių, 
užtikrinant tinkamą ir efektyvią subjektų, įdarbinančių 
užsieniečius, veiklos kontrolę ir tinkamą užsieniečių 
informavimą apie darbo santykių reglamentavimą 
Lietuvos Respublikoje bei jų teises.  VRM nuomone, 
profesinės sąjungos galėtų prisidėti įgyvendinant 
priemones, skirtas informuoti užsieniečius apie darbo 
santykių reglamentavimą Lietuvos Respublikoje, 
darbuotojų teises ir jų gynimo būdus. 
                                   Tautvydas TAMULEVIČIUS 
                                                             Viceministras       

 

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO  RINKIMAI 
 
 
 

2020 m. spalio 11 d. 
 

 

 
 

„Drąsos kelias” politinė partija dalyvauja 2020 m. spalio 11 d. 
Lietuvos  Respublikos  Seimo rinkimuose 

 
 
 
 

 
     Neringa VENCKIENĖ 

   „Drąsos kelias” politinė partija 2020 m. rugpjūčio 7 d. pateikė 
dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai dalyvauti 2020 m. 
spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. 
   Rinkimų kandidatų sąrašą veda buvusi Kauno apygardos 
teismo teisėja Neringa Venckienė. 
   „Drąsos kelias” partijos sąraše kandidatuoja buvę Lietuvos 
Respublikos Seimo nariai, teisininkai, verslininkai, profesinių 
sąjungų atstovai  ir  nevyriausybinių organizacijų nariai.  
    Daugiamandatėje rinkimų apygardoje kandidatuos 49 
„Drąsos  kelias” politinės  partijos  kandidatai.  

 
 
 
 

„DRĄSOS KELIAS“ POLITINĖ PARTIJA 
 
 
 

 
 
 
 

Nemokama politinė reklama 
 

Sąrašo Nr. 1 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Susitikimo metu Gitanas Nausėda pabrėžė, kad 
aktyviai seks ES lėšų panaudojimo principus ir skirs 
dėmesį lėšų panaudojimo kontrolei. 
  Apie visus Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos 
nuveiktus darbus siekiant Gerovės valstybės visada 
rasite skiltyje „Kuriant Gitanos Nausėdos gerovės 
valstybę“.                                                       Inf. DB 

__________________________________ 
 

 
Nelegalus  darbas - nevok 

savo teisių! 
    
   Jei dirbate statybose ar siuvykloje, kavinėje, bare, 
remontuojate automobilius, kertate mišką, apdorojate 
medieną, dirbate sezoninį ar kitą darbą be darbo 
sutarties ar kitaip oficialiai neįforminę savo darbo - 
dirbate  nelegaliai! 
   Dirbant be darbo sutarties darbdavys jums gali 
neatlyginti už darbą. Susirgę negausite pašalpos, 
susižalojus  darbe  nebus  atlyginama  žala.  
   Žuvus darbo vietoje, artimieji ne tik netektų 
brangaus žmogaus - jie negautų ir piniginių išmokų. 
   Nelegalus darbas padaro darbuotoją tik beteisiu 
gyvenimo žaislu.  NETYLĖKITE! 
    
   Jei darbe pažeidžiamos Jūsų teisės, praneškite 
Valstybinei darbo inspekcijai pasitikėjimo telefonu 
(8-5) 2139750, arba Lietuvos profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ darbo inspekcijai telefonu: 

(8-5) 2621743, mob. tel. 8-686-17406 arba 
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos 

darbo inspekcijai adresu: 
 

 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21,LT-92254 Klaipėda 
Tel./faks. 8-46-411019, tel. 8-46-217825,  

Mob. tel. 8-686-17406 
El. paštas: kmapsp@gmail.com. 

 
Edvardas ŠALKAUSKAS 

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“  
darbo inspekcijos viršininkas 

__________________________________________  
 
 

Prezidentas Gitanas  Nausėda: „Išsiderėtas Europos Sąjungos 
finansavimas suteikia Lietuvai neeilinę galimybę 
investicijomis kurti gerovės valstybę“ 

 
  Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su finansų, aplinkos, žemės ūkio, ekonomikos ir inovacijų, krašto 
apsaugos, užsienio reikalų, energetikos, vidaus reikalų, švietimo, mokslo ir sporto ministerijų vadovais. 
  Susitikime aptarti š. m. liepos 17-21 d. vykusių Europos Vadovų Tarybos (EVT) derybų dėl Daugiametės 
finansinės programos ir Europos gaivinimo instrumento rezultatai. Ministrai pristatė prioritetinių darbų planus, 
siekiant sklandaus ir efektyvaus ES skiriamų lėšų investavimo. 
  Pristatydamas EVT derybų rezultatus, G. Nausėda ministrams pažymėjo, kad derybose Europos vadovai parodė 
išskirtinį solidarumą, vienybę ir tvirtą ryžtą kurti konkurencingą, krizėms atsparią, socialiai orientuotą Europos 
Sąjungą.   Šalies vadovas akcentavo, kad  „išsiderėtas ES finansavimas suteikia Lietuvai neeilinę galimybę 
investicijomis kurti gerovės valstybę“. 
  „Realaus pagrindo valstybės pokyčiams suteikia suderėta daugiamečio ES biudžeto investicijų apimtis, kuri, 
matuojant investicijų dydį, tenkantį vienam šalies gyventojui, yra didžiausia visoje ES “, - informavo šalies 
vadovas. Primenama, kad palyginus su praėjusia finansine 2014-2020 m. perspektyva, Lietuvai pavyko išsiderėti 
1,7 mlrd. eurų daugiau. 
  „Bendra ES lėšų Lietuvai suma siekia 14,5 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis (arba daugiau nei 16 mlrd. 
Eur einamosiomis kainomis). Svarbu tai, kad papildomai prie lėšų iš ES daugiamečio biudžeto ir Europos 
gaivinimo instrumento Lietuva pagal poreikį turės galimybę pasiskolinti iš Europos gaivinimo instrumento iki 
6,8 proc. BNP “, - skelbiama Prezidentūros pranešime visuomenei. 
Prezidentas: „Rekordinės ES lėšos turi būti nukreiptos reformoms įgyvendinti ir aukštai pridėtinei vertei kurti“. 
 
 

http://www.ekspertai.eu/politika/kuriant-gnausedos-geroves-valstybe
http://www.ekspertai.eu/politika/kuriant-gnausedos-geroves-valstybe
mailto:kmapsp@gmail.com
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Daugėja dirbančiųjų 
nedeklaruotą darbą: 
profsąjungos kaltina per 
mažas baudas 
   Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) per pirmą šių 
metų pusmetį užfiksavus ketvirtadaliu daugiau 
nedeklaruotą darbą dirbančių asmenų nei per tą patį 
laikotarpį pernai, darbdavių atstovas Danukas 
Arlauskas sako, kad tai – karantino pasekmė.  
   Vis dėlto profsąjungų atstovė Inga Ruginienė teigia, 
kad tokių pažeidimų į valias buvo fiksuota ir prieš 
karantiną. Tai rodo darbo ginčų komisijos praktika. 
   „Dažnai tenka dalyvauti (posėdžiuose – ELTA) ir 
ateina nemažai žmonių, kurie dirba darbą be darbo 
sutarties ir net nėra pranešta „Sodrai“ apie jų 
įdarbinimą“, – Eltai sakė I. Ruginienė, pridurdama, 
kad dažniausia to priežastis galėtų būti mokesčių 
vengimas. 

  
    „Kiek teko susidurti, tai dažniausiai yra statybų ir 
paslaugų sektoriai, įvairūs restoranai, barai. Žmonės 
yra priimami savaitei dviem. Žmogus mano, kad jis 
yra realiai įdarbintas, bet nežino, kad net nėra 
įdarbintas. Jam tik žada, kad sutartis bus šiek tiek 
vėliau. Turbūt pagrindinė priežastis būtų mokesčių 
vengimas, taip pat tai susiję ir su darbo sauga“, – teigė 
LPSK pirmininkė. Pasak jos, sunku pasakyti, ar 
karantinas  padažnėjusiems pažeidimams turėjo 
įtakos, nes, anot jos, nemažai tokių atvejų buvi ir prieš 
 

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

 
Mažoji bendrija (MB) „Adevita,“ UAB „Revestus,“ 
UAB „Betongrindis,“ Gintaro Gudaičio MB,            
UAB „Limstar group,“ UAB „Kėdainių oda,“ UAB 
„Norus,“ UAB „Aukštalipių era,“ UAB „Gerbuvita,“ 
UAB „Formatas,“  UAB „Matroskinas“, Angelės 
Lelienės individuali įmonė,  UAB „Plieninis skydas.“  

 

Klaipėdos  miesto ir apskrities profesinės sąjungos 
darbo inspekcija 

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

 
 
   

 

 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 
 

karantiną.   
    „Gali būti, kad VDI akyliau stebi įmones ir tų 
patikrinimų yra daugiau. Nelegalaus darbo atvejų buvo 
ir iki karantino. Tai galbūt šiek tiek paskatino, bet tikrai 
ne pagrindinė priežastis“, – sakė Inga Ruginienė. 
    Darbo apskaitos problemas, anot Ingos Ruginienės, 
padėtų spręsti tokios priemonės kaip „Statybininko 
kortelės“ įvedimas ar didesnės baudos už pažeidimus. 
   „Statybos sektoriuje jau ne vieną kartą kalbėjome 
apie „Statybininko kortelę“.  
   Tai vienas būdų užkardyti nelegalų darbą, nes tuomet 
žmogus turėtų savo specialų darbuotojo ID, privalėtų 
užsiregistruoti prieš darbą ir po jo, tai būtų tikrinama.  
   Vienas tokių dalykų, kai negali palikti darbo vietos 
neužsiregistravęs.  
   Labai panašiai galima daryti ir kitose srityse: 
restoranuose, viešo maitinimo įstaigose su darbuotojų 
kortelėmis neretai yra gudraujama – vienas darbuotojas 
turi kelias korteles, kad neatsektų, ar žmogus 
viršvalandžių nedirba. 
   Tai užkardyti padėtų  patikrinimai ir realios  baudos 
už pažeidimus.  
   Tai, kas yra dabar, kai skiriama 70 eurų ar 200 eurų 
bauda, neatgrasina darbdavių ir savininkų nuo tokių 
piktnaudžiavimo atvejų. Jei būtų bauda net iki verslo 
sustabdymo, kol nebus ištaisyti pažeidimai, tuomet 
verslininkai iš tikrųjų  bijotų imtis tokių priemonių, o 
tai atgrasytų juos nuo darbo teisės aktų pažeidimų“, – 
teigė profsąjungos pirmininkė Inga Ruginienė. 
   Per pirmąjį šių metų pusmetį nustatyti 637 asmenys, 
dirbę nedeklaruotą darbą, kai per tą patį laikotarpį 
pernai jų skaičius siekė 478, rodo Valstybinės darbo 
inspekcijos paskelbti duomenys. 
   „Eurobarometro“ atliktos visuomenės nuomonės apie 
nedeklaruotą darbą Europos Sąjungos duomenimis, 
trečdalis Lietuvos gyventojų yra nurodę, kad pažįsta 
asmenų, kurie dirba iš dalies ar visiškai 
nedeklaruodami nei savo darbo, nei pajamų valdžios 
institucijoms.  
   Trys (3%) procentai asmenų teigė patys dirbę 
nedeklaruotą darbą.                                         Inf. Elta 
______________________________ 
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Neringa Venckienė.  Aš turiu teisę dalyvauti rinkimuose 
   Prieš keletą dienų „Drąsos kelias“ politinei partijai pristačius Vyriausiajai rinkimų komisijai kandidatų į Seimą sąrašą, kuriame pirmuoju numeriu įrašyta Neringa 
Venckienė, VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė viešai pareiškė, kad Vyriausioji rinkimų komisija tokio kandidato turėtų neregistruoti. 
  Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, kalbėdama apie mane, viešai pareiškė: „Pateiks pareiškinius dokumentus. Mes patikrinsime, kad 
neatitinka reikalavimų, ir neregistruosime kandidate. Kai skelbsime kandidatų sąrašus 30 dienų iki rinkimų, jeigu bus kandidatų, neatitinkančių įstatymų reikalavimų, 
tai jie nebus registruojami kandidatais į rinkimus. Asmenys, apkaltos proceso būdu pašalinti iš Lietuvos Respublikos Seimo narių, pagal dabartinį reglamentavimą ir 
Konstitucinio teismo paskutinį nutarimą prezidento Rolando Pakso byloje, negalėtų tapti Seimo nariais. Ir nors Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas 
atitinkamas priimtas, tačiau teisinis reglamentas nebuvo pakeistas“. 
  Laura Matjošaitytė jau gavusi nurodymą dėl mano registravimo? Jau žino ką daryti? O gal VRK pirmininkė nėra susipažinusi su teisiniu reglamentavimu ir nežino 
galiojančių teisės aktų? 
  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnis numato tik tokias sąlygas, dėl kurių asmuo negali būti 
renkamas Seimo nariu: 
-nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį; 
-teismo pripažintas neveiksniu arba nepakaltinamu; 
-susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei; 
-rinkimų dieną yra jaunesnis kaip 25 metų; 
-nuolat negyvena Lietuvoje; 
-teisėjas, kol eina šias pareigas; 
-rinkimų dieną atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; 
-likus 65 dienoms iki rinkimų neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys; 
-statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinių partijų veikloje. 
   Sąrašas yra baigtinis. Jokių kitų apribojimų nei Konstitucijoje, nei įstatymuose nėra, dėl kurių asmuo negali būti renkamas Seimo nariu. 
   Vyriausioji rinkimų komisija yra saistoma Konstitucijos, bet ne Konstitucijai ir Europos Žmogaus Teisių Teismui prieštaraujančių Konstitucinio Teismo nutarimų. 
   Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 m. sausio 6 d. sprendimas byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis 
Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr. 1 3 straipsnio požiūriu yra neproporcingas, taikytinas ir mano atžvilgiu. 
   VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė jau seniai turėtų žinoti, kad jokio naujo teisinio reglamentavimo nereikia pakeisti, nes nei Konstitucija, nei Seimo rinkimų 
įstatymas neturi būti pakeisti, nes šie teisiniai norminiai aktai nedraudžia po apkaltos dalyvauti rinkimuose, o tai atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo                   
2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą  nurodymus Lietuvai. 
   Akivaizdu, kad apkaltos proceso pasekmė – Seimo nario mandato panaikinimas ir buvo man taikytas baudimas už Seimo posėdžių nelankymą, kai aš išvykau į 
Jungtines Amerikos Valstijas dėl neteisėto mano baudžiamojo persekiojimo. Vėlesni įvykiai tai patvirtino. Jungtinės Amerikos Valstijos nedavė sutikimo mane 
persekioti dėl 35 nusikalstamų veikų. Video įrašas, darytas 2012 m. gegužės 17 d. Klonio gatvės namo viduje, kuris buvo nuslėptas nuo Lietuvos Respublikos Seimo 
ir JAV, patvirtina, kad ne aš dariau nusikaltimus, bet teismo sprendimą vykdžiusieji.  
  Konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos 
(adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi 
atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Netgi baudžiamojoje teisėje 
galioja dvigubo baudimo draudimo principas. 
   Niekas neturi teisės antrą  kartą  mane  bausti ir neleisti dalyvauti rinkimuose. Draudimas dalyvauti rinkimuose, neregistravimas kandidatu į rinkimus yra 
nusikalstama veika – piktnaudžiavimas tarnyba, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė. 
   VRK atsisakymas registruoti mane kandidate į rinkimus pasieks ne tik Lietuvos teismus, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismą, kitas tarptautines organizacijas.  
Ne E. Kūrio ir kitų panašių veikėjų skleistos konstitucinės dvasios, bet Konstitucijos, Seimo rinkimų įstatymo laikymasis ir EŽTT sprendimo vykdymas turi būti 
pagrindai Vyriausiajai rinkimų komisijai registruoti kandidatą. 
___________________________________________________________________________________________________ __________________Nukelta į 4 pusl. 
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        Aušra PAPIRTIENĖ               Eglė RADIŠAUSKIENĖ 
 

   Nekask duobės kitam, nes pats įkrisi, byloja sena lietuvių patarlė. Gaila, kad šią protėvių išmintį užmiršo 
profesionalūs „duobkasiai“ – valstybės politikai, kurie be tarpusavio rietenų tesugeba tik karts nuo karto 
Lietuvos žmonėms kokią šunybę iškrėsti. Pavyzdžiui, Seimo valdančiųjų flagmano Sauliaus Skvernelio 
vadovaujama Vyriausybė kartu su „valstiete“ Aušra Papirtiene užsimojo pagadinti kraują dirbančiųjų teises 
ginančioms profesinėms sąjungoms. Sumanymo esmė paprasta ir įžūli: buldozeriu prastumti naujas Darbo 
kodekso pataisas, kurios dar smarkiau suvaržytų profesines sąjungas, galinčias nacionaliniu lygmeniu 
atstovauti dirbančiųjų interesams derybose su Vyriausybe dėl geresnių darbo sąlygų. 
   Vykusiame Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje, atmetus Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrės Eglės Radišauskienės demagogiją, paaiškėjo, kad aukštesni kriterijai reikalingi tik tam, jog iš 
derybų būtų eliminuotos principingumu garsėjančios organizacijos, paliekant tik klusniai pagal Vyriausybės 
dūdelę šokančias ir valdantiesiems  keliaklupsčiaujančias profesines sąjungas, kurios išsilaiko ne iš nario 
mokesčio, o verčiasi komercine veikla.  
   Absurdiškiausio kriterijaus titulą galėjo laimėti super reikalavimas nacionalinio lygmens profesinei sąjungai 
turėti nustatytą kiekį darbuotojų su tokiu atlyginimu, kurio labai pavydėtų dauguma valstybės skriaudžiami 
socialiniai ar medicinos darbuotojai.  
   Toks reikalavimas yra niekas kitas, kaip geriausias oligarchinės valstybės tradicijas atitinkantis turto 
cenzas.  Ir tik Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“ ryžtingai pasipriešinus, buvo nugesinti politikų ir 
atostogauti skubančių biurokratų planai. Tačiau kitas sveikam prieštaraujantis ir profesinių sąjungų laisvę 
varžantis kriterijus – nurodymas turėti ne mažiau 10 proc. visų Lietuvos profsąjungoms priklausančių 
darbuotojų – dėl atskirų profsąjungų troškimo susirinkti trupinius nuo Vyriausybės stalo, liko projekte. 
   Panašu, kad blogų tradicijų kurstomas Vyriausybės karas prieš dirbančiuosius ir profesines sąjungas tęsiasi.  
   Prasidėjo jis seniai, dar vergiškąjį Darbo kodeksą „stūmusio“ buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus laikais, 
tačiau žinome, kad  karas jam baigėsi liūdnai: žmonių nemylėjęs  politikas, praradęs  ir premjero postą, ir 
partiją, liko prie suskilusios geldos.  
   Iš Algirdo Butkevičiaus klaidų turėjęs pasimokyti premjeras ir jo pasekėjai, panašu, nėra labai gabūs 
mokiniai, nes negalvodami lipa ant to paties grėblio.                                                            LPS „Sandrauga“  
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Atkelta iš 3 pusl. 

Neringa Venckienė. Aš turiu 
teisę dalyvauti rinkimuose 

    Rinkėjai, bet ne Konstitucinis Teismas, Seimas, 
Vyriausybė, VRK ar kiti biurokratai turi teisę spręsti dėl 
rinkėjų atstovo – Seimo nario išrinkimo. Jeigu Tautos 
žmonės pasitiki manimi, nežiūrint apkaltos, baudžiamojo 
persekiojimo, ekstradicijos, šmeižto spaudoje, mane 
išrinks. Jei nepasitiki – neišrinks.  
    Taigi Vyriausioji rinkimų komisija, teismai privalo 
laikytis Konstitucijos, įstatymų, Europos Sąjungos, 
kurios dalimi Lietuva yra, teismo Strasbūre sprendimo, 
kad asmuo, kuriam buvo taikyta apkalta, vėl turi teisę 
dalyvauti rinkimuose.   Pabrėžiu, kad kokį sprendimą 
bepriimtų Vyriausioji rinkimų komisija: registruos mane 
ar ne, aš dėsiu visas pastangas, kad su „Drąsos kelias“ 
politine  partija į Seimą patektų padorūs, sąžiningi, 
teisingi asmenys, siekiantys valstybėje reformų. Mano 
suburta komanda pasiryžusi kurti visavertę, teisingumo ir 
valdžios tarnystės žmonėms principais grindžiamą 
valstybę.                                        Neringa Venckienė 

 

 
Nuotraukoje:  Neringa Venckienė ir LPS „Solidarumas“ 

  pirmininkės pavaduotoja Jovita Pretzsch – kandidatė į Seimą 

 
„Žalieji valstiečiai“ 
nepasimokė  iš 
Butkevičiaus klaidų 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Norintiems paremti „DRĄSOS KELIAS“ politinę partiją ir Neringą Venckienę 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, 

galite atlikti bankinį pavedimą į paramos sąskaitą – LT15 7300 0101 6346 5738  Swedbank. 
Mokėjimo paskirtyje įrašyti:  Auka partijos rinkiminei kampanijai paremti ir įrašykite savo asmens kodą. 

Jei nesate deklaravę turto ir pajamų, galite paremti ne daugiau nei 12 eurų, o deklaravę – iki 10 proc. metinių pajamų. 
 

Jei norite paremti daugiau negu 12 eurų, turite deklaruoti turtą ir pajamas. Pajamų deklaracijos forma (FR GPM311 v.1)  ir 
turto deklaracijos forma (FR0001) yra dvi skirtingos deklaracijos.  Abi deklaracijas reikia užpildyti, kad partijai skiriama suma 

galėtų būti didesne nei 12 eurų. 
Mokėjimo paskirtyje būtina įrašyti savo asmens kodą.  Kitaip jūsų paramą turėsime grąžinti. 

                                                                                   Dėkojame už Jūsų palaikymą                                               (Nemokama politinė reklama)     

MŪSŲ KANDIDATAI  Į  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMĄ  DAUGIAMANDATĖJE  APYGARDOJE  NUO  
„DRĄSOS  KELIAS“  POLITINĖS  PARTIJOS 

       
     Edvardas  ŠALKAUSKAS                        Laima LUKAUSKIENĖ                                Jūratė PRIŠGINIENĖ                                   Rimas LUKAUSKIS 
     Klaipėdos miesto ir apskrities                  Lietuvos aukštoji jūrininkų mokykla                Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla             AB „Klaipėdos mediena“ darbuotojas 
  profesinės sąjungos pirmininkas                           KMAPS tarybos narė                                     Viešųjų pirkimų specialistė                 Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“  
                                                                                                                                                                                                                                       Koordinacinės tarybos narys 

                                                                                                                                                                                                                                   

“DRĄSOS KELIAS” POLITINĖ PARTIJA LR SEIMO 

RINKIMŲ SĄRAŠE    Nr. 1 
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   2020 m. rugsėjo 17 d. sukanka 100-asis mėnuo po Lietuvos valstybės smurto prieš Deimantę Kedytę ir taikius 
bei pilietiškus žmones. Deimantė Kedytė, kuriai tuo metu buvo 8-eri metai, buvo pagrobta iš savo senelių namų 
naudojant sveiku protu nesuvokiamą fizinę bei psichologinę jėgą, panaudojant neaiškiais chemikalais prisotintą 
antklodę, užmetus ant mergaitės galvos, išvežta į nežinią.    Brutalus  policininkų smurtas buvo naudojamas ir prieš 
pilietiškus žmones, susirinkusius į privatų kiemą. Grubi fizinė Lietuvos policininkų jėga buvo naudojama ir prieš 
Deimantės tetą teisėją Neringą Venckienę, tuo metu, 2012-ųjų gegužės 17 d., turėjusią neliečiamumo statusą. 
    Norime priminti, kad niekas neužmiršta. Skriauda prieš vaiką neatitaisyta. Jungtinių tautų organizacija (JTO) yra 
paskelbusi tarptautinę Deimantės Kedytės paiešką. Dabartinė Lietuvos valdžia ir pats Prezidentas Gitanas Nausėda 
šiuo klausimu yra daugiau negu kurčias ir visiškai neįgali atsakyti į jau devintus metus užduodamą klausimą „Ar 
dar gyva Deimantė Kedytė?” 
  Jau antras mėnuo iš eilės, kai Lietuvos Respublikos Prezidentui šis klausimas „kalamas” į jo sąžinę, nes tiek  2020 
m. liepos 17 d., tiek rugpjūčio 17 d.,  žmonėms nebuvo leista išskleisti plakato su šiuo klausimu.   „Uolūs“ 
policininkai, praktiškai grasindami piketuojančius sulaikyti, išvaikė garbingo amžiaus piliečius, vis dar 
tebedrįstančius klausti Lietuvos valdžios apie Deimantės Kedytės likimą.        (žiūr. Ar yra skirtumas? Ir koks?)   
 

   
Lietuvos policija 2009-01-16 šaudė     2012-05-17 policijos šturmas Garliavoje.     2020-08-09 Baltarusijos milicininkai 
  į mitingo dalyvius prie LR Seimo          Šturmavo S. Skvernelio 240 smogikų      suiminėjo ir mušė taikius mitinguotojus 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Kodėl?  Kodėl?  Kodėl? 
Klaipėdiečiai,  negalintys  pakęsti  melo,  vertinant             
2012-05-17  Garliavos įvykius, kiekvieno mėnesio                
17 d.  ateina į Atgimimo aikštę. Savo plakatais reikalauja 
kovotojai su pedofilija Neringai Venckienei grąžinti 
pilietines  teises ir laisves.    Klaipėdiečiai  supranta, jog jei 
nori melą paversti tiesa, reikia sunaikinti liudininkus, t.y. 
juos nužudyti arba paversti „daržovėmis“.       

Todėl svarbiausias plakatas  šioje akcijoje yra:                 
„Ar dar gyva Deimantė?“ 

 Rinkomės  po įvykusių Baltarusijos pezidento rinkimų, po  
Lukašenkos   tyčiojimosi iš konkurentų, uždarius vienus  į  
kalėjimą, kitiems leidus   pasislėpti Maskvoje, o trečius  
ištrėmus į Lietuvą. Tokie įvykiai iššaukė nepasitenkinimą ir 
baltarusiai išėjo į gatves. Opozicijos rėmėjai buvo suimami, 
mušami, kankinami  ir yra net  žuvusių.    Lietuvos valdžia 
stojo  į nepatenkintų baltarusių pusę, o   įtakingas 
visuomeninkas  Andrius Tapinas pakvietė gyva grandine 
susijungti rugpjūčio 23 d. nuo Vilniaus iki Baltarusijos 
sienos.  Kodėl Andrius  neorganizuoja ir nekviečia tautiečių 
į mitingus, į akcijas,  kuriose būtų reikalaujama gerbti mūsų 
šalies įstatymus ir Konstituciją?  Kodėl  valdžios atstovus, 
viršijusius savo įgaliojimus, nepareikalauja teisti? Kodėl S. 
Skverneliui, kuris vadovavo 240 policininkų šturmui,  buvo  
leista kilti karjeros laiptais ir tapti net premjeru? Kodėl mūsų 
valdžiai smurtauti  galima, o Baltarusijos - ne?     Kodėl A. 
Tapinas ir jį palaikantys žmonės sutinka, kad Lietuvoje būtų 
taikomi dvigubi standartai? Valdžia aiškiai  deklaruoja 
Lietuvos piliečiams, jog ji turi teisę  būti antidemokratiška. 

       Inf. Piliečiams 

 

 
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 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kai po paskutinio teismo posėdžio iškart buvo 
paleistas septyniolikmetis Jurbarko politikės sūnus, 
kėsinęsis išprievartauti ir žiauriai sužalojęs merginą, 
tas pats A. Valantinas situaciją apibūdina kaip tiesos 
ir teisingumo triumfo žygį: „Tiesa ir teisingumas 
žengia koja kojon su neatskiriama teisinės valstybės 
dalimi – teismais. Nepriklausoma teismų sistema –  
esminis žmogaus teisių garantas“.  
  Visuomenę papiktinęs absurdiškas sprendimas A. 
Valantinui kėlė pasididžiavimą. 

Procesai  be  sprendimų 
  Teisminių procesų vilkinimo klasika tampa prieš ke-
tverius metus sulaikyto Liberalų sąjūdžio pirmininko 
Eligijaus Masiulio byla. Įkliuvo paėmęs 
šimtatūkstantinį kyšį iš koncerno „MG Baltic“ 
viceprezidento R. Kurlianskio. Galima neabejoti, kad 
vis dar tampoma byla baigsis kaip visada – niekuo. 
  Precedentų gausu. Viktoro Uspaskicho įmonė, 1995 
m. tapusi „Gazprom“ dujų tarpininke ir verslą 
perleidusi ofšorinei kompanijai „Jangila“, per dvejus 
metus gavo ketvirtį milijardo litų pajamų, bet 
mokesčių nemokėjo.   Pagal ikiteisminio tyrimo 
medžiagą V. Uspaskichui grėsė baudžiamoji 
atsakomybė. Teisminis procesas buvo vilkinamas, per 
tą laiką jis tapo politiku, pateko į Seimą. Atėjo senatis 
ir „Jangilos“ byla buvo baigta.   Bausmė nepasiekė V. 
Uspaskicho, bet nubausta buvo mokesčių inspekcijos 
darbuotoja V. Žuromskaitė, išdrįsusi dvejiems 
metams areštuoti 270 mln. įmonės „Jangila“ litų. Ji 
buvo atleista iš darbo, vėliau atstatyta, vėl atleista, 
dirbo Žemės ūkio ministerijoje, kol jos neužvaldė 
Viktoro Uspaskicho partija – V.Žuromskaitė vėl 
atsidūrė gatvėje. Uspaskicho odisėja tuo nesibaigė. 
2006 m. jam buvo iškelta byla dėl sukčiavimo 
finansuojant Darbo partiją iš nedeklaruotų pajamų. V. 
Uspaskichui grėsė laisvės praradimas, bet teisėsauga 
sugebėjo dešimt metų vilkinti šią bylą. Prisidėjo ir 
Konstitucinis Teismas, pusę metų nagrinėjęs 
elementarų, specialiai vilkinimui sukurtą apygardos 
teismo paklausimą dėl šios bylos. 2016 m. daugelis 
kaltinimų subliūško dėl senaties, teismas V. 
Uspaskichą išteisino. Šiemet Darbo partijai „grąžinta“ 
ir 1,8 mln. eurų biudžeto dotacijos, anksčiau neskirtos 
dėl vykusių  teismų.                           Nukelta į 6 pusl. 
 
 

 
  Istorija moko, jog demokratinėmis tapo tik tos valstybės, kuriose priimami įstatymai neprieštaravo prigimtiniam 
(dorovės) įstatymui, suteikiančiam galimybę atpažinti ir stabdyti tironišką valdžią, valdžios savivalę ir 
ideologines apgavystes. XX a. pabaigoje Vakarų šalyse radosi visai kitokia liberalioji demokratija, kurioje 
kiekvienas objektyvios tiesos siekis laikoma nepakantos versme. Pagal tokią sampratą, vienos tiesos jokiu 
klausimu negali būti, kiekvienas lieka su savąja ir tai tampa tokios liberaliosios demokratijos pamatu.  
  Tačiau atmetus tiesos galimybę ir prigimtinį įstatymą bet kokia rašytinė teisė ima remtis vien tik įstatymų 
leidėjo valia. Kas valdo – to ir tiesa. 
  Šis principas klestėjo sovietmečiu, kai tiesa buvo vienos partijos. Lietuvos pokomunistinė pertvarka tik šiek 
tiek palietė teismų valdžią ir jos veikimo įpročius. Dar daugiau, įsteigtas Konstitucinis Teismas (toliau – KT) iš 
Seimo perėmė įstatymų leidėjo funkcijas ir tapo sovietinio politinio biuro analogu: tautos referendumu priimtą 
Konstituciją paskelbė iš esmės negaliojančia, o vietoj jos iškėlė neskundžiamus ir galutinius savo nutarimus bei 
išaiškinimus – konstitucinę doktriną. Teisminę valdžią KT įtvirtino kaip save atkuriančią ir niekam neatskaitingą, 
pavadindama tai „teisėjų ir teismų nepriklausomumo garantija“. 

Išrinktųjų teisingumas 
  „Teisingumo vykdymas“ didžiąja dalimi paverstas galingųjų aptarnavimo priemone, o valstybės teisėsauga 
pasidarė priklausoma nuo nusikalstamų politikų, verslininkų ir vykdomosios valdžios grupuočių įtakos bei 
pinigų. Didžiausias teisėsaugos dėmesys teikiamas mažareikšmiams, neįtakingų asmenų padarytiems 
nusikaltimams, už nesunkius nusikaltimus šimtai paprastų piliečių nuolat netenka laisvės. Daugiau nei dvigubai 
viršydama ES vidurkį, Lietuva taip pat yra ES čempionė pagal santykinį kalinių skaičių (232 kaliniai 100 tūkst. 
gyventojų), bet tarp jų įtakingų, žinomų politikų, valstybės pareigūnų ar dėl turtų įtakingų žmonių beveik nėra. 
  Teisėsauga jų vengia, susidomi tik priversta, kai nusikalstamos politikų ar kitų įtakingų veikėjų grupuotės dėl 
grobio susipjauna tarpusavyje, o pjautynių atgarsiai išeina į viešumą. 
  Bet ir tokiu atveju realios bausmės išvengiama – bylos tęsiasi metų metus, vilkinamos iki sueina senaties ter-
minas. Jei vis dėlto paskelbiamas nuosprendis, tai jis dažniausiai tik simbolinis – bausmė visiškai neatitinka 
nusikaltimo masto.Pavyzdžių gausu. Visiškai girta prie automobilio vairo avariją sukėlusi ir neprisimenanti, kur 
važinėjusi, teisėja V. Stangvilienė išvengė baudžiamosios atsakomybės, nors buvo atleista iš pareigų. Teisėjų 
Tarybos pirmininkui A. Valantinui šioje istorijoje labai parūpo, kad išėjusi į pensiją teisėja gali netekti specialių 
teisininkams skiriamų socialinių privilegijų, tarp jų – valstybinės teisėjo pensijos (vidutiniškai 980 eurų).  
  Prisidirbusių teisėjų privilegijos gelbstimos nuolat. Dar 2012 m. Radviliškio teismo teisėjas V. Butvilas įkliuvo 
užimamomis pareigomis keldamas savo medžiaginį gerbūvį, bet galiausiai 2019 m. Vyriausiojo administracinio 
teismo sprendimu išsaugojo valstybinę teisėjo pensiją.   Privilegijuota  ne tik  nomenklatūra, bet  ir  jų atžalos. 
 
 

 
Vytautas Daujotis.  
Be teisingumo, bet 
teisinė 
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Rugsėjo  mėnesį jubiliejaus proga 
sveikiname mūsų profesinės 

sąjungos narius 
 
 
 

60-ties metų jubiliejaus proga sveikiname: 
Alytę ADAMAVIČIENĘ 

 
 
 

Gražiną JONKIENĘ 
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narius 

 

55-erių metų jubiliejaus proga sveikiname 
 

Oleg FROLOV 
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį 

 

40-ties metų jubiliejaus proga sveikiname 
Jurij LAZARENKO 

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį 
 

35-erių metų jubiliejaus proga sveikiname 
 

Aleksandr VOROVSKIJ 
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį 

 
 
 

 

Rugsėjo mėnesį gimtadienio 
proga sveikiname: 

 

    
Lionidą Averkiną, Jūratę Baltmiškienę, Oleg 
Budnik, Evaldą Bružą, Bronių Galdiką, Laurą 
Kasinskaitę,Aldiviną Gudą, Rasą Lesauskienę, 
Alfonsą Lekavičių, Anatolij Kosiakov, Alą 
Ševcovą, Jeleną Marinič, Ireną Proškinienę, 
Gintautą Krivicką, Virginijų Mockų, Viktoriją 
Murovjovienę,Eriką Ostrenką, Evaldą Nausėdą, 
Stasį Riauką, Julijaną Radzevičienę, Martyną 
Valančių, Povilą Saltoną, Natalją Potapovą, 
Inesą Gluchovą, Vladimir Ponkin, Danguolę 
Janušauskienę, Igą Sakavičienę, Jarą Valiukėną, 
Gražiną Šulcaitę, Vaclovą Zubę, Sonatą Piorienę.   
 
 
 

      Nuoširdžiausius sveikinimus gimtadienio  ir 
 jubiliejaus proga linki Jums Klaipėdos  miesto ir 

apskrities profesinės sąjungos bei  Žemaitijos 
baldininkų darbininkų sąjungos taryba 

 
 

 

Atkelta iš 5 pusl. 
 

Be teisingumo, bet 
teisinė 

  
Būtini sprendimai 

 
  Visa tai rodo, kaip veikia Lietuvos teisėsauga. O 
įstatymų leidėjai, įskaitant tokiu save pavertusį 
Konstitucinį Teismą, kuriantį naujus šedevrus.  
  Seimas sukurpė Vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymą, iš tiesų parengtą naudoti kaip vaikų 
grobimo ir jų suprekinimo įrankį, nuo kurio jau 
nukentėjo tūkstančiai Lietuvos šeimų.  
  Konstitucinis Teismas paneigė biologinę lyties 
prigimtį ir „įteisino“ vienalytę šeimą.  
  „Puikusis naujas pasaulis“ jau beldžiasi į mūsų 
duris. 
  Būtina imtis ryžtingų sprendimų, kurie nutrauktų 
uždaros, niekam neatskaitingos teismų sistemos 
savivalę. Konstitucinis Teismas, ėmęs pats leisti 
įstatymus ir aiškinti „konstitucines dvasias“, turi 
būti panaikintas, o Konstitucijos aiškinimai apriboti 
tuo, kas iš tiesų tiesiogiai kyla iš Konstitucijos. 
  Teismai turi tapti atskaitingi visuomenei, patys 
teisėjai – dažniausiai draugai ir kolegos – negali 
spręsti kitų teisėjų etikos klausimų, skirti jiems 
bausmes ar lemti jų karjerą.  
  Lietuvai būtinas prisiekusiųjų institutas, iš tiesų 
atiduodantis teisingumą į visuomenės rankas, o 
teisėjams paliekantis pareigą užtikrinti visapusiškai 
sąžiningą ir tvarkingą teismo procesą.  
  Šiandien tik atvira teisinė sistema gali grąžinti 
teisingumą į privilegijuotus ir paprastus 
mirtinguosius (visai kaip sovietmečiu) padalytai 
Lietuvai. 

Vytautas DAUJOTIS 
Profesorius,  

Habilituotas fizinių mokslų daktaras 
________________________________ 
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Šiandien tavo gynėjas –      
profesinė sąjunga! 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė 
sąjunga bei Žemaitijos baldininkų darbininkų 

sąjunga į savo gretas priima darbuotojus, 
valstybės tarnautojus savo teisėms ginti, dėl 

darbo sąlygų, darbo apmokėjimo bei  
socialinei padėčiai gerinti. 

Nemokamai surašome ieškinius ir prašymus 
teismams ir Darbo ginčų komisijoms prie  

Valstybinės darbo inspekcijos  
teritorinių skyrių. 

Atstovaujame savo narius ginčuose ir  
derybose  su darbdaviu, o  darbo bylose –  

Darbo ginčų komisijose ir teismuose. 
Savalaikė narystė  yra vienas iš svarbiausių 
saugiklių, saugant ne tik savo darbo vietą,      
bet ir darbo užmokestį bei kitas  socialines 

garantijas. 
Susisiekti su mumis galite: 

 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21 
LT-92254 Klaipėda  

(prieš Sporto rūmus, durų kodas: 247) 
Tel. (8-46) 217825, (8-46) 411019  

Mob. tel. (8-686) 17406 
El. paštas: kmapsp@gmail.com  

 

Nemokama fizinė medicininė 
reabilitacija 

 
 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
bei Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga savo 

nariams organizuoja nemokamą penkių dienų 
fizinę medicininę ambulatorinę reabilitaciją Všį 

Klaipėdos 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 niesto ir apskrities profsąjungą  bei 

Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungą  
adresu:   

S. Dariaus  ir  S. Girėno g. 21-21, LT- 92254 
Klaipėda (durų kodas-247), tel. (8-46) 411019  

(8-46) 217825, mob. tel. 8-686-17406     
El. paštas: kmapsp@gmail.com  

 
 

Edvardas ŠALKAUSKAS 
 Pirmininkas 

 

Vienkartinės pašalpos skyrimo 
tvarka 

Profsąjungos nariams pašalpa skiriama  
šiais atvejais: 

 

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

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

4. Gaisro atveju; 
5. Leidžiant vaiką į pirmą klasę; 

6. Du ir daugiau mėnesių serga ir gydosi narys. 
Pašalpai gauti reikalingi šie dokumentai: 

Prašymas skirti pašalpą, mirties faktą liudijantį ar 
vaiko gimimo faktą liudijantį dokumento kopiją, 
gaisro atveju - priešgaisrinės apsaugos tarnybos 
pažyma, mokymo įstaigos pažyma, kad vaikas 

mokosi pirmoje klasėje, „Sodros“ įstaigos 
nedarbingumo pažymėjimo kopija. 

 

ADRESAS: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21  
LT- 92254  Klaipėda ( durų kodas 247 ) 

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga 
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga 

 

Tel. 8-46-411019, 8-46-217825  
Mob. tel. 8-686-17406 

El. paštas: kmapsp@gmail.com  
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