Mūsų jėga – vienybėje!
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KVIETIMAS ORGANIZUOTI LIETUVOS VISUOMENĘ
Asmenine patirtimi žinome - tiek valstybė, tiek atskiras žmogus, be sąžiningų teismų ir teisėsaugos jaučiasi išduoti.
Teisininkė Neringa Venckienė Tautai, prieš du dešimtmečius atkūrusiai valstybę, bet nustumtai į paraštę, pasiūlė vėl ją
susigrąžinti. Garliavos mergaitės liudijimai atskleidė teisminės sistemos sugedimo lygmenį. Drąsos kelio žmonės būrėsi
tiek bandydami apsaugoti mažąją Deimantę, tiek bandydami priversti teisėsaugą dirbti savo darbą. Bet Klonio gatvės
sąjūdžiui atsakyta niekuo nepateisinamu smurtu ir visuomenės gąsdinimu. Oligarchų, latifundininkų ir gazpromo pinigais
išlaikomos partinės grupuotės pasirodė nepaprastai vieningomis.
Drąsos kelio judėjimo vardu Neringa Venckienė pakvietė visas pilietinės visuomenines organizacijas ir atskirus piliečius
taip pat suvienyti pastangas, kad išsaugotume paskutinį Tautos demokratinį iškovojimą - galimybę sąžininguose
rinkimuose rinkti tikrai mus atstovaujančią valdžią. Kad visi greta pasuktume į teisinės, socialiai teisingos Lietuvos
valstybės kūrimo kelią. Kad į valstybės parlamentą ir vykdomosios valdžios struktūras iš savo tarpo iškeltume geriausiai
galinčius mus atstovauti žmones.
Upės ir upokšniai įgauna jėgą, kai susilieja į vieną galingą srautą. Mes, pasirašydami šį plataus vieningo srauto
organizuotos visuomenės kūrimo pareiškimą kartu keliame sąlygą, kad Drąsos kelias inicijuotų jį remiančių visuomeninių
organizacijų atstovų sąskrydį, ir jame aptartų pasaulio lietuviams priimtiną Lietuvos valstybės ateities modelį. O mūsų
išrinkti į valdžios institucijas atstovai įsipareigotų savo veiklą skirti tam, kad visuomenės lūkesčiai sukurti tikrai
demokratinę valstybę būtų įgyvendinti.
Drąsos kelią remiančios organizacijos:
Pasipriešinimo okupacijai organizacijų darbo grupė
Sesuo Nijolė Sadūnaitė
Lietuvos fronto bičiuliai Vilniaus skyrius
Stefanija Veversevičienė
Eglė Mirončikienė
Bernardas Gražulis (Airijos Respublika)
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Edvardas Šalkauskas
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
Rimas Lukauskis

PAREIŠKIMAS
Pagal "Drąsos kelias" politinės
partijos įstatus, partija šiuo metu
skyrių neturi ir iki rinkimų
nenumatoma juos steigti.
Partijos vardu veikia pirmininkas
ir Koordinacinė taryba įstatuose
nustatytos kompetencijos ribose.
Viešoje erdvėje skelbimus ir
informaciją
apie
veiklą
bei
renginius partija skelbia per
tinklapį www.dkpartija.lt
ir jame nurodytais informaciniais
kanalais.
Visi kiti, save pristatantys kaip
partiją atstovaujantys internetiniai
puslapiai ar asmenys, jokių
įgaliojimų veikti partijos vardu
neturi ir neturėjo.

Pirmininkas Jonas VARKALA

Rugpjūčio 15-oji, Žolinė - Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė
Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė sutapatinta su Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Pasakojama,
kad Jėzaus motinos Marijos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip Marija prisikėlė iš
numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai Marijos kūno neberado - karste buvo tik
daugybė gražių gėlių.„Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant
galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ Taip apaštalas Jonas aprašo regėjimuose matytą Saulėtąją moterį –
bažnyčios, kovojančios prieš žemės blogį, biblinį slibiną, simbolį. Marijos dangun ėmimo dogma paskelbta tik 1950
metais, tačiau liturginis šio įvykio minėjimas žinomas nuo V-tojo amžiaus.

Stiprėja darbuotojų apsauga jų
darbdaviams tapus nemokiais
Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos
Garantinio fondo įstatymas, supaprastinantis Garantinio
fondo išmokų skaičiavimą bei pagreitinantis išmokų
darbuotojams skyrimo procesą.
"Įstatymas stiprina darbuotojų, kurių darbdaviai tapo
nemokūs, apsaugą. Per pastaruosius dvejus metus
optimizavus paraiškų nagrinėjimo ir išmokų skyrimo
procesus, išmokos darbuotojams skiriamos 5 kartus
greičiau, t. y. terminas sutrumpėjo vidutiniškai nuo 18 iki 4
mėnesių. Po įstatymo pakeitimo šis terminas turėtų
sutrumpėti iki 2,5 mėnesio,"- sako Garantinio fondo tarybos
pirmininkas ir Ūkio viceministras Giedrius Kadziauskas.
Pasak G. Kadziausko, įsigaliojus įstatymui išmokas gaus
darbuotojai, kuriems iki šiol skirti išmokas nebuvo
galimybės - pakeitus terminą, nuo kada įmonė laikoma
nemokia, išmokos bus skiriamos darbuotojams, priimtiems
į darbą iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo
dienos.
Išmokos taip pat bus skiriamos Lietuvoje neįsisteigusių
įmonių darbuotojams, kurie nuolat dirba Lietuvoje. Siekiant
pagreitinti išmokų darbuotojams skyrimą, įstatyme
nustatyta nauja išmokos, susijusios su darbo užmokesčiu,
skaičiavimo tvarka.
Šios išmokos maksimalaus dydžio skaičiavimas siejamas
su aiškiu ir tiksliai apskaičiuojamu dydžiu - su darbo
santykiais
susijusiomis
pajamomis,
nuo
kurių
skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Perpus trumpinami paraiškos skirti lėšas iš Garantinio
fondo pateikimo ir nagrinėjimo terminai.
Supaprastinus išmokų skaičiavimą ir paraiškos
parengimą, sumažinti išlaidų, susijusių su paraiškų
parengimu, maksimalūs dydžiai.
Užtikrinant darbuotojų teisę gauti jiems priklausantį darbo
užmokestį neatsižvelgiant į darbo santykių terminą,
įstatyme nustatytas aiškus terminas, nuo kurio
darbuotojams, sudariusiems darbo sutartį su nemokiu
darbdaviu, išmokos nebūtų skiriamos. Atsižvelgiant į
priimtą Fizinių asmenų bankroto įstatymą, Garantinio fondo
įstatyme įtvirtintos nuostatos dėl išmokų iš Garantinio fondo
skyrimo fizinių asmenų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų
darbuotojams.
Įsigaliojus naujos redakcijos Garantinio fondo įstatymui,
šie darbdaviai turės nuo 2013 m. sausio 1 d. mokėti įmokas
į Garantinį fondą.
Ūkio ministerijos informacija

Lietuvos Respublikos Piliečiai !
Visuomenėje, kurioje per dvidešimt metų didėjo atotrūkis tarp tų, kurie pasijuto Dievo pateptaisiais ir
išrinktaisiais bei pasivadino save Lietuvos "elitu", "valstybininkais",- šiandien jie šią visuomenę vadina
"minia", "runkeliais", "šunauja", "patvoriniais" ir panašiai. Tokia visuomenė, valdant vadinamam "elitui",
negali būti nei saugi, nei demokratiška, nei teisinga.
Jau penkeri metai, kai Lietuvos teisėsauga bando užgniaužti rezonansinę pedofilijos bylą, susijusią
su mažos mergaitės iš Garliavos tvirkinimu bei prievartavimu. Bylą, kuri nusinešė keturių žmonių
gyvybes. Esantys dabar valdžioje, dar liaudyje vadinami "valdžiažmogiais", mėgina mūsų piliečiams
plauti smegenis ir melu įtikinti, kad Lietuvoje neegzistuoja valstybinis pedofilų klanas, kad visą tai
išgalvota istorija. Tačiau visi matėme šių metų gegužės 17 d. tragiškus įvykius Garliavoje, sukrėtusios
Lietuvą ir pasaulį, kai iki dantų ginkluotų 240 sukarinto būrio policininkų puolė beginklius žmones ir
naudodami prievartą atėmė vaiką. Matėme, kaip valstybės vadovai nereaguoja į Konstitucijos ir
įstatymų pažeidimus. Matome, kaip žeminami mes visi ir mūsų valstybė. Šiandien skleidžiamas
valdžios melas jau peržengė visas padorumo ribas. Valdžios globojamo pedofilų klano grėsmė mūsų
vaikų laisvei, saugumui ir gerovei per visą dvidešimtmetį išliko iki šiol. Dabar ji dar labiau išryškėjo, nes
iškilo pačiu bjauriausiu, atviro melo ir šantažo pavidalu.
Kas šiandien kaltas už tautos pažeminimą, už netvarką, korupciją ir kontrabandą, už badaujančius
pensininkus ir vaikus, už smurto ir baimės propagandą, už valdžios autoriteto praradimą? Dabar, kai
visa jėga imamasi triuškinti nužudytojo Drąsiaus Kedžio seserį Neringą Venckienę, padorūs žmonės
turi atsistoti jos pusėn. Vargu, ar Lietuvos žmonės gali toliau normaliai gyventi su atvirą gegužės 17osios žaizdą savo dvasioje? Visi sutelkime savo jėgas ir ryžtą, vieningai ir drąsiai ateikime šių metų
spalio 14 dieną prie balsavimų urnų, ir balsuokime Seimo rinkimuose už "Drąsos kelias" politinę
partiją, už jos iškeltus kandidatus į Seimą. Trečio - mums neduota, būti ar nebūti, štai kur klausimas.
Vardan savo ir savo vaikų ateities, vardan tikros demokratinės ir teisingos Lietuvos, ateikime.
Edvardas ŠALKAUSKAS

Pradeda veikti darbo teismai
Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradeda veikti darbo teismai. Vietoje dabar įmonėse sudaromų
darbo ginčų komisijų, veiks Darbo ginčų komisijos, kurios bus sudaromos prie Valstybinės darbo
inspekcijos teritorinių skyrių iš trijų narių - darbo ginčų komisijos pirmininko, darbuotojų ir darbdavių
atstovų, skiriamų iš Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių veiklos teritorijoje veikiančių
profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų valdymo organų sprendimu. Darbuotojų ir darbdavių
atstovų sąrašus sudarys Trišalės tarybos sekretoriatas. Darbo ginčų komisijos narius tvirtins ir keis
Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.
Darbo ginčų komisijos narių dalyvavimas darbo ginčų komisijos posėdyje bus privalomas. Jeigu
darbo ginčų komisijos narys (nariai) neatvyks į posėdį, komisijos pirmininkas spręs, ar atidėti posėdį,
ar nagrinėti prašymą iš esmės savo nuožiūra. Darbo ginčų komisijos pirmininkas bus Valstybinės
darbo inspekcijos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.
Darbuotojų ir darbdavių atstovai bus atleidžiami nuo darbo pareigų atlikimo laikotarpiui, per kurį jie
dalyvaus darbo ginčų komisijos darbe. Už vieną dirbtą valandą darbo ginčų komisijos posėdyje
kiekvienam darbuotojų ir darbdavių atstovui bus mokamas 25 Vyriausybės patvirtintų bazinių
valandinių atlygių dydžio atlygis. Jų atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarką nustatys
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Jei ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos
per mėnesį nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos galės pareikšti ieškinį teisme. Nesikreipiant į
darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami individualūs darbo ginčai dėl darbuotojo
nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva, dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų,
kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Sprendimų
vykdymo tvarka iš esmės nesikeis. Seimo tinklapis www.lrs.lt Valstybės žinios 2012 Nr.80-4138
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MIELI LIETUVOS RESPUBLIKOS
PILIEČIAI,
Kviečiame tapti „Drąsos kelias“ politinės partijos rėmėjais. Jūs galite aukoti
partijai 39,99 Lt (40 litų be 1 cento) paprasčiausiai pervedant norimą sumą į nurodytą
sąskaitą.
Jei pageidautumėte partiją remti didesne suma, jūs tą galėtumėte padaryti
pervesdami ne daugiau 10 procentų savo praėjusių metų pajamų.
Šiuo atveju, jei dar nepildėte 2011 metų pajamų deklaracijos Valstybinėje mokesčių
inspekcijoje, tą reikėtų padaryti prieš aukojant jūsų pasirinktą sumą.
Maksimali aukojama suma negali viršyti 21 750 litų.

Rekvizitai: „DRĄSOS KELIAS“ POLITINĖ PARTIJA

Naujienos iš UAB „Glassbel Baltic“
Daugiau nei trys metai veikiančioje stiklo gamykloje „Glassbel Baltic“
darbuojasi jaunimas, kurių amžiaus vidurkis 23-35 metai. Bendrovėje dirba
apie 150 darbuotojų iš jų - 2/3 yra profsąjungos nariai.
Bendrovės administracija pripažino jos įmonėje veikiantį Klaipėdos
miesto ir apskrities profsąjungos skyrių ir kartu su bendrovės darbuotojų
atstovais inicijavo derybas dėl kolektyvinės sutarties projekto. UAB
„Glassbel Baltic“ profsąjungos skyrius paruošė sutarties projektą ir pateikė
administracijai bei darbuotojams susipažinti ir prašo darbuotojus teikti
pasiūlymus dėl šios sutarties projekto.
Jei socialinis dialogas ir derybos su administracija dėl kolektyvinės
sutarties vyks sekmingai ir sutartis bus pasirašyta, tai bus pavyzdys kitoms
įmonėms, kuriose veika profsąjungos, bet ten nėra kolektyvinių sutartčių.
Kostas STASIULIS
UAB „Glassbel Baltic“ Klaipėdos miesto ir apskrities
profsąjungos skyriaus pirmininkas

Derybos dėl kolektyvinės sutarties UAB
„Krovinių terminalas“
UAB „Krovinių terminalas“ Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės
sąjungos skyrius inicijavo naujos kolektyvinės sutarties pasirašymą.
Bendrovės generalinis direktorius Albertas Gimbutas pasiūlė darbuotojų
atstovams palikti galioti senesnės kolektyvinės sutarties nuostatas, jas
pakoreguojant, o į sutartį įrašyti kelis papildomus punktus, kurie pagerins
darbininkų socialines, ekonomines ir darbo sąlygas, jiems daugiau mokant
už atliktus darbus.
UAB „Krovinių terminalas“ priklauso koncernui „Achemos grupė“, todėl
dėl papildomų sąlygų, įtraukiant kai kuriuos punktus į sutartį, reikės derinti
su „Achemos grupės“ valdybą.
Virginijus MOCKUS
UAB „Krovinių terminalas“ profsąjungos skyriaus pirmininkas

Kodas 302747527, Vytauto g. 57-2, Garliava, Kauno raj. LT- 53263
A/s. LT48 7300 0101 3227 7122 Swedbank AB, BIC (SWIFT kodas) – HABALT22
"DRĄSOS KELIAS" POLITINĖ PARTIJA

IŠEIKI...
Išeiki nors trumpam iš mano tu gyvenimo,
Leiski pamiršt, kas man vaikystėje nutiko.
Aš negaliu širdelėj užgesinti nerimo,
Nes tik Tėvelio ilgesys joje paliko...

Nedrįsk ateit ir Tėtės žmogžudžiu vadinti.
Man angelėliai sako: „Doras buvo jis žmogus.“
Aš per maža buvau ir negalėjau Jo apginti,
Bet buvo Jis, yra ir bus brangiausias man žmogus.

Sustok, neperženk mano širdies slenksčio
Ir nežudyk manęs, dabar jau vos gyvos.
Kur tu buvai, kai man prieš daugel metų,
Trūko mamos gerumo, šilumos?!

Nesieki keršto nei Močiutei, Tetai,
Nes Jos drąsiai kovojo už mane.
Ir šilta meilės skraiste abi mane gaubia,
Todėl prašau – palik tam pasakų namelyje mane.

Atleisk, dabar aš negaliu tavęs priimti
Ir pavadint mamyte mylima.
Nes taip skaudu dienas tas prisiminti
Ir tu dabar likai man svetima.

Aš čia randu ramybę, šilumą, švelnumą.
Aš čia savam pasauly gyvenu.
Todėl kol kas tu pasiliki sau gerumą,
O aš – kur liepia man širdelė, ten einu.

Labai maža ilgėjaus širdies dūžio,
Kad prie krūtinės prisiglaustum tu mane.
O dabar meilė tau tarsi sausa šaka nulūžo,
Gražios vaikystės nematau aš net sapne.
Tiktai Tėvelis mane guodžia, glosto,
Beveik kasnakt aplanko mintyse.
Neleidi man pasiekt tu laimės uosto.
Už ką taip pasmerkei mane?!

Jei tu turi dar sąžinės truputį
Ir mažą lašą motiniškos šilumos,
Palik mane, leisk man laimingai būti, nes tarp
kaukėtų dėdžių nematau aš nuoširdžios mamos.
Skiriama mažai Mergaitei iš Garliavos.
Gražina BIERIENĖ

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė
sąjunga bei Žemaitijos baldininkų
darbininkų sąjunga priima:
- darbininkus, valstybės tarnautojus, mokytojus, ikimokyklinių
įstaigų darbuotojus, gydytojus, paslaugų sferos ir apsaugos
darbuotojus, medžio ir baldų gamybos specialistus bei kitų
profesijų ir specialybių darbuotojus savo teisėms ginti bei
socialinei padėčiai gerinti.

Už įdarbinimą – inkstas
Remiantis Ispanijos „La Vangardia“ laikraščiu
pranešama, kad dvejus metus nesėkmingai
ieškojęs darbo vienišas trijų vaikų tėvas paskelbė
atiduodąs savo inkstą už įdarbinimą.
Kilo viešas skandalas, nes Ispanijoje baudžiama
kalėjimu už prekybą žmogaus organais.

Atstovaujame savo narius visose teismo įstaigose:
- dėl darbo užmokesčio iš darbdavių ir savininkų išieškojimo;
- dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir grąžinimo į darbą:
- dėl neteisėtų drausminių ir tarnybinių nuobaudų panaikinimo;
- dėl žalos už sveikatos suluošinimą darbe priteisimo.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254 Klaipėda, (prieš Sporto
rūmus, durų kodas -3 8)
Tel. (8-46) 217825; 411019, mob. (8-686) 17406

Darbas ne vilkas,
į mišką nepabėgs
Kalbasi du direktoriai:
- Žinai, nesuprantu aš
savo darbuotojų, jau pusė
metų nemoku algos, o jie
vis tiek vaikšto į darbą.
- Tai padaryk mokamą
įėjimą.

Eriko Lesausko individuali įmonė
gamina:
*antkapius, stato paminklus, kloja plyteles, kala raides,
kasa duobes, atveža juodžemio;
Atlieka laidojimo ir kremavimo paslaugas:
*įvairūs karstai; *įkapės: suknelės, kostiumai, avalynė;
mirusiojo išvežimą iš namų visą parą (tel. 8-612-71977);
mirusiųjų išvežimą ir parvežimą Lietuvoje ir už jos ribų;
*katafalkų, autobusų nuoma; dokumentų tvarkymą, salių
užsakymą; laidojimo duobių kasimą.

Erikas Lesauskas.
Darbo laikas: 9:00 -18:00. Tel. 8-683-93951,
(8-612-71977)

Rugpjūčio 23-oji – Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena
„Mūsų laisvę prasidėjo ten, kur baigėsi baimė, ilgus dešimtmečius kausčiusi žmonių
sąmonę. Per tuos priespaudos dešimtmečius sovietinis okupantas visaip stengėsi sunaikinti
pavergtos lietuvių tautos istoriją, paversdamas ją komunistinei sistemai naudingų dogmų
rinkiniu. Tačiau tame rinkinyje buvo daug silpnų vietų, kurios ir sužlugdė sovietinę sistemą.“
Rugpjūčio 23-oji Lietuvoje minima kaip Juodojo kaspino diena, prisimenant Molotovo – Ribentropo
pakto metines ir jo slaptuosius protokolus, kuriais stalininė Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija
neteisėtai pasidalino Europą ir panaikino Baltijos šalių nepriklausomybę.
1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje Vokietijos užsienio ministras J. Ribentropas ir SSRS užsienio
reikalų liaudies komisaras V. Molotovas pasirašė vadinamąjį Molotovo-Ribentropo paktą ir jo
slaptuosius protokolus, kuriuose Estija ir Latvija buvo priskirtos SSRS, o Lietuva – Vokietijai.
1939 m. rugsėjo 28 d. Stalinas ir Hitleris pasirašė antrąjį Vidurio Europos padalijimo aktą, pagal kurį
Lietuva atiteko Sovietų Sąjungai. Šių dvejų „broliukų“ sandėriai sudarė sąlygas sovietams 50 metų
okupuoti Baltijos valstybes.
1989 metais minint J. Ribentropo ir V. Molotovo pakto metines per 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir
Estijos gyventojų, išreikšdami Baltijos šalių solidarumą ir norą būti laisvais, susikibo rankomis,
sudarydami gyvą grandinę per tris Baltijos valstybes – nuo Vilniaus iki Talino. Ši gyva grandinė
buvo pavadinta Baltijos keliu. Nuo 2005 m. rugpjūčio 23 d. vadinama ir Baltijos kelio diena.
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