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2012 m. spalio 14 d.
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

BALSUOKIME UŽ SĄRAŠĄ Nr.
PAVYZDYS

SPALIO 14-OJI - RINKIMAI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ
Gerbiami Lietuvos žmonės, darbininkai ir tarnautojai, pensininkai ir bedarbiai,
medicinos ir mokslo darbuotojai, verslininkai ir darbdaviai, tautiečiaiemigrantai, Jūs esate labai svarbūs ir reikalingi. Visi sutelkime savo jėgas ir
ryžtą, vieningai ir drąsiai stokime nugalėti neteisybę ir sunkumus, kuriuos
kiekvienas patiriame.
Šiandien mūsų visų išbandymas - atsilaikyti ir sustabdyti nepasotinamo
godulio persisunkusių dabartinių politikų savanaudiškus revanšo tikslus bei jų
įžūlią veiklą, kuri įgauna valstybei ir visuomenei pavojingą ir nesveiką pobūdį.
Vardan savo ir savo vaikų, ateities, vardan tikros demokratinės ir socialiai
teisingos Lietuvos ateikime spalio 14 d. prie balsavimo urnų ir balsuokime
Seimo rinkimuose už "Drąsos kelias" politinę partiją, už jos kandidatus į Seimą.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas
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PAŽYMĖKITE BALSAVIMO BIULETENIO
SĄRAŠĄ Nr. 6
Pažymėję, Jūs iš sąrašo Nr.6 biuletenio apačioje

į

langelius įrašykite penkis kandidatų į Seimo
narius eilės numerius už kuriuos balsuojate

1
Neringa VENCKIENĖ

DRĄSOS KELIAS
Be teisingumo 'yra pamatai.
Suskyla teismo rūmuose skliautai.
Sukausto šaltis tėvo širdį Jis verkiančią mergaitę girdi...
Už vieną vaiko ašarą aky`
Mes turim stot ne vienas - bent penki.
Ir melo nuosprendžius išrengti,
Klanų nerštavietes užtvenkti.
Kai nužmogėjimą nustelbs šviesą,
O ašara sudygs drąsia tiesa,
Pilietis nesijaus apgautas Klestėt prikelsim savo Tautą.
Pačius drąsiausius burkime greta
Ir baimę nugalės visa tauta.
Jei kūnu taps mūs tvirtas žodis,
Tiesa tikras galias parodys.
Jonas ŠĖLA

2012 m. rugsėjo 8 d. mitingas Kaune, Vienybės aikštėje, minint "Rugsėjo 1-ąją su Juodu kaspinu"
Šeštadienį Kaune, Vienybės aikštėje į mitingą susirinko daugiau nei 300 žmonių. Šalies televizija, radijas ir kitos žiniasklaidos priemonės blokavo visą informaciją apie šį mitingą,
kurį organizavo "Drąsos kelias" politinė partija. Organizatoriai negalėjo net už pinigus įdėti skelbimus į vietinius laikraščius, kad Kauno miesto gyventojai būtų informuoti apie
vyksiantį mitingą. Mitinge pasisakė įvairių sričių ir profesijų žmonės, taip pat mokinukai-antrokėliai, Deimantės Kedytės bendraamžiai, kurie klausė: Kodėl pagrobta mergaitė atskirta
nuo ją užauginusių senelių ir tetos bei draugų? Nuo ko ir kodėl ji slepiama? Kodėl Deimantė prievarta izoliuota nuo jai brangių žmonių? Koks jos likimas? Mitingo dalyviai pareiškė,
Inf. DB
kol nebus įtikinamai teisingo atsakymo, teigs, kad šių metų "Rugsėjo 1-oji su Juodu kaspinu". Susirinkusieji paminėjo nužudytojo Drąsiaus Kedžio 40-ties metų sukaktį.

2 puslapis
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AŠTUONIOLIKĄ TAISYKLIŲ KIEKVIENAM
DARBUOTOJUI
1. Nenumoti ranka į darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, nes jie
nurodo dirbančiųjų ir darbdavių teises bei pareigas.
2. Nedirbti nelegaliai, nes nelegalas neturi jokių socialinių garantijų, negali laukti
jokių įsipareigojimų iš darbdavio.
3. Atkreipti dėmesį į pasirašomą darbo sutartį. Vienas sutarties egzempliorius
turi būti įteiktas darbuotojui tuoj pat po sutarties su darbdaviu sudarymo.
4. Darbo sutartyje turi būti nurodytos trys pagrindinės sąlygos: darbo funkcija,
darbo vieta ir darbo apmokėjimas, o visa kita darbdavys reglamentuoja savo
potvarkiais ir kolektyvine sutartimi.
5. LR Darbo įstatymuose numatyta 40 val. trukmės normali darbo savaitė. Kai
kurių kategorijų darbuotojai gali dirbti suminį ar viršvalandinį darbo laiką.
Viršvalandinis darbo laikas nustatomas atskiru darbdavio įsakymu, suderinus su
profesine sąjunga ir gavus jos sutikimą.
6. Nesitaikstyti su akivaizdžia neteisybe darbe, ginti savo teises, kreiptis
gynybos į profsąjungą, jei esi jos narys.
7. Nuolatinį darbą dirbantis asmuo negali būti verčiamas pasirašyti terminuotą
darbo sutartį, tai pasiūlyti gali tik pats darbuotojas.
8. Imti pavyzdį iš prancūzų ir steigti profsąjungas, tada kolektyvui lengviau
reikalauti savo teisių ir apsiginti nuo darbdavio savivalės.
9. Darbuotojui, netekusiam darbingumo dėl suluošinimo darbe ar profesinės
ligos, jo darbo vieta (pareigos) išsaugoma, kol bus atgautas darbingumas ar
nustatytas neįgalumas.
10. Darbuotojas, padavęs prašymą atleisti jį iš darbo, ne vėliau, kaip per tris
dienas nuo prašymo įteikimo darbdaviui datos, gali atsiimti savo prašymą dėl
atleidimo iš darbo ir toliau tęsti darbo santykius.
11. Nepasirašinėkite neaiškių arba bloginančių Jūsų padėtį dokumentų,
nepasitarę su profsąjungos atstovu, arba kolegomis.
12. Jeigu pokalbis su darbdaviu krypsta Jums nepalankia kryptimi, turite teisę
nutraukti jį ir pareikalauti, kad dalyvautų profsąjungos atstovas.
13. Reikalaukite laiko susipažinti su Jums siūlomu pasirašyti dokumentu.
Panaudokite išsiderėtą laiką tam, kad gautumėte papildomos informacijos,
apgalvotumėte galimas pasekmes.
14. Darykite nuorašus, kuriuos pasirašote. Ant nuorašų būtinai turi būti data ir
asmens, priėmusio iš Jūsų pasirašytą dokumentą, parašas.
15. Nerašykite, kad susipažinote su dokumentu, kurio nuorašo negavote.
16. Jei Jus verčia pasirašyti dokumentą, su kuriuo nesutinkate, rašykite:
"Susipažinau, bet nesutinku, nes..."
17. Jei Jums siūloma parašyti pareiškimą (prašymą) ir Jūs nusprendėte
neprieštarauti, pradėkite žodžiu "Sutinku", venkite formulavimo "Prašau", nes tai
nėra Jūsų iniciatyva.
18. Jei iš Jūsų darbdavys reikalauja raštiškų pasiaiškinimų, vadinkite juos
"Tarnybiniais pranešimais" arba "Paaiškinimais", bet ne "pasiaiškinimais".
Pasiaiškinimas - reiškia, kad Jūs savaime prisipažįstate dėl kažko kaltas.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas

PILIETI, ŽMOGAU, DARBININKE!
Gerbiamieji,
Lietuvos piliečiai šiandieninėje konservatorių ir liberalų vykdomoje politikoje mato
didelę socialinę neteisybę. Jų veiksmuose jaučiamas sąmoningas pasityčiojimas iš
savų rinkėjų. Andriaus Kubiliaus vadovaujamoje vyriausybėje esančios korumpuotos
jėgos siekia palikti be kelnių didesnę dalį nuskurdintų gyventojų, kad būtų
diskredituota mūsų valstybė, jos teisinė ir demokratinė sistema. Lietuva ir jos piliečiai
žengia į niūrų ir grėsmingą juodojo kapitalizmo laikotarpį.
Grobuoniškos kainos už šildymą, maisto produktus ir kitas komunalines paslaugas
varo į neviltį daugelį šalies gyventojų. Daugelis Lietuvos piliečių jau skursta arba yra
art skurdo ribos.
Kubilinė vyriausybė intensyviai siekia keisti Darbo kodeksą. Darbdaviams sudaryti
palankias sąlygas eksploatuoti darbo žmogų, paversti darbuotoją baudžiaunininku ir
beteisiu vergu. Ši vyriausybė nesugeba išspręsti ekonominių-socialinių šalis
problemų, o tik galvoja kaip visus sunkumus spręsti socialiai pažeidžiamų piliečių
sąskaita.
Ekonominio sunkmečio duobės ir toliau lyginamos keliant kainas, didinant
mokesčius, nukarpant pensijas bei ilginant pensinį amžių. Ar tokiu būdu valdantieji
tikisi išgelbėti šalies ekonomiką? Konservatoriška valdančioji klika solidarizuojasi su
turčiais ir oligarchais. Jų pinigų maišai neliečiami, o reikalingos lėšos atimamos iš
pensininkų ir kitų mažiausias pajamas turinčių daugumos piliečių. Tiek buvusi
kirkilinė-burbulinė vyriausybė, tiek kubilinė-kraugerinė vyriausybė vykdo ir tebevykdo
Lietuvos valstybei bei piliečiams priklausantį turto perdalijimą tarp savų klanų,
skurdina žmones, kelia nežmoniškus ir neaiškius mokesčius, ne savo noru priverčia
jaunus ir darbingus piliečius palikti savo gimtąjį kraštą, savo šeimą, tėvus, senelius ir
emigruoti į kitas užsienio šalis ieškoti darbo ir duonos kąsnio.
Artėja rinkimai į Seimą, kurie vyks spalio 14 d. Palikime užriby senas "tradicines"
partijas ir vieningai balsuokime už "Drąsos kelias" politinę partiją bei jos kandidatus.

Kęstutis LEBRIKAS
Darbininkas-emigrantas (Anglija)

PILIEČIŲ DĖMESIUI!
Informuojame, kad rugsėjo - spalio mėnesį numatomas
klaipėdiečių susitikimas su "Drąsos kelias" politinės partijos
lyderę Neringa Venckiene.
Partijos lyderė taip pat susitiks su kandidatais į LR Seimo
narius, iškeltais nuo "Drąsos kelias" politinės partijos.
Apie susitikimo datą, vietą ir laiką klaipėdiečiai bus
informuoti.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
Nepartinis demokratinis judėjimas Klaipėdos skyrius

Gimtadienio proga profesinės
sąjungos narius spalio mėnesį
SVEIKINAME
Egidijų Michalcevičių, Vytautą Jušką, Jolantą Butkienę,
Darių Milašių, Erlandą Steponavičių, Vytautą Jaką, Aidą
Bukauską, Auridą Lešan, Aleksą Dirmantą, Praskovją
Novikovą, Janiną Razmienę, Jurgitą Vaicechovskienę,
Arttūrą Srėbalių, Marijaną Fokiną, Vytautą Stankų,
Svetlaną Ugolkovą, Liudmilą Divinčiukovą, Jevgenij
Šmakov, Liubovę Šeduikienę, Audrą Srėbalienę, Astą
Šleinienę, Ivaną Čebaną, Tiną Karakai, Andrių Angelį,
Ireną Lečkauskienę, Liną Petrošienę, Daivą Milkintienę,
Vidą Brazdauskienę, Romą Balčiauskienę.
Sveikatos, stiprybės ir asmeninės laimės Jums, mielieji,
linki Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga.

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.

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

Norint neleisti savęs
skriausti darbe, būtina
žinoti savo teises
Pastaruoju metu įmonių, bendrovių, organizacijų darbdaviai ir jiems pavaldūs žemesnio rango vadovai
ar jų įgalioti asmenys vis dažniau ir dažniau pažeidžia jiems pavaldžių darbuotojų teises, o dažniausiai
netgi ir žmogiškąjį orumą: nepagrįstai mažina darbuotojui priklausantį atlyginimą, skiria nepagrįstas
drausmines nuobaudas - įvairius papeikimus, verčia dirbti jam nepriklausančius (darbo sutartimi
nesulygtus) darbus, grąsina atleidimu iš darbo ir taip toliau.
Visais šiais ir kitais atvejais, kada darbuotojas mano, kad darbdavys jo atžvilgiu pasielgė neteisėtai ar
neteisingai, jis turi teisę ginčyti bet kurį darbdavio sprendimą. Tačiau tokia teise naudojasi ne visi įmonės
darbuotojai, o tik tie, kurie yra įmonėje veikiančios profsąjungos nariai. Paprastai būdamas neapsaugotas ir
ne profsąjungos narys, darbuotojas nusilenkia darbdaviui iki žemės ir susitaiko su neteisybę arba jam
skirta nuobauda.
Vienok, tai žinoti būtina visiems įmonės darbuotojams: vieniems, kad geriau suprastų buvimo profesinės
sąjungos nariu prasmingumą, kitiems, kad geriau žinotų savo teises ir galimybes.
Nesutarimai tarp įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profsąjungos nario ir darbdavio ar jo
įgalioto atstovo, kilę dėl profsąjungos nariui paskirtos drausminės nuobaudos teisėtumo ar pagrįstumo,
vadinami darbo ginčais. Šie darbo ginčai nagrinėjami LR Darbo kodekso nustatyta tvarka įmonėje, įstaigoje
ar organizacijoje sudarius Darbo ginčų komisiją iš vienodo administracijos ir darbuotojų atstovų skaičiaus.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi darbo ginčų nagrinėjimo tvarka ir darbuotojų ginčai dėl drausminių
nuobaudų, darbo sąlygų, darbo laiko, neišmokamo atlyginimo bus nagrinėjami prie Valstybinės darbo
inspekcijos teritorinių skyrių, į kurių sudėtį įeis darbdavio, profsąjungos ir darbo inspekcijos atstovai.
Darbuotojas dėl savo neteisėto atleidimo iš darbo arba nušalinimo nuo darbo turės kreiptis ieškiniu į
teismą.
P.S. Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga (KMAPS) bei jos dispozicijoje esantys
įmonių, bendrovių, organizacijų profsąjungos skyriai rinks duomenis apie "Juoduosius
darbdavius" ir juos įtrauks į savo Registrą. Tokių įmonių, įstaigų, bendrovių darbdaviai bus
KMAPS DARBO INSPEKCIJA
kontroliuojami, viešai skelbiami žiniasklaidoje ir internetinėje erdvėje.
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