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Įsteigtas profsąjungos skyrius
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ darbuotojai-profsąjungos nariai
2012 m. spalio 9 d. steigiamajame susirinkime įsteigė Klaipėdos miesto ir
apskrities profesinės sąjungos skyrių ir išrinko skyriaus valdymo organus.
Profsąjungos skyriaus pirmininke vienbalsiai išrinkta lopšelio-darželio
„Pingvinukas“ muzikė Žaneta Milašienė.
Sveikiname darželio darbuotojus ir direktorę, tikime, kad šioje įstaigoje
vyks normalus darbas bei socialinis dialogas.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas

Sveikiname „Drąsos kelias“ partijos narius,
išrinkus į Lietuvos Respublikos Seimą

Mūsų šaunuoliai – išrinkti į Lietuvos Respublikos
Seimą nuo „Drąsos kelias“ politinės partijos

SKIRIAMA DK NARIAMS
Mokėkite vertinti draugystę,
Atminkite, kad žiedas jos trapus,
Net jeigu draugas ir suklysta,
Supraskite,vis tiek jis jums brangus.
Jei ir įskaudino ne kartą,
Atleiskite ir ranką jam ištieskit.
Nors neapgynė jis jūsų vardo,
Prie vieno stalo jį pakvieskit.

Neringa VENCKIENĖ

Jonas VARKALA

Aurelija STANCIKIENĖ

Algirdas PATACKAS

Parodykite meilę, nuoširdumą
Ir rūpestį jo reikalais,
Te spinduliuos širdis gerumą
Ir nuoskaudų neįsileis.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininkas
Virginija JURGILEVIČIENĖ
Nepartinio jungtinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkė
Rimas LUKAUSKIS
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas

Vytautas Antanas MATULEVIČIUS

Povilas GYLYS

Valdas VASILIAUSKAS

Jei kitą rytą sąskaitoje vėl bus 846000$ (arba sekundžių), tai kokio velnio
blaškytis ir stengtis juos išleisti iki cento? Atrodo, daugybė žmonių
niekuomet neatras sielos ramybės, kiek pinigų beužkaltų... Panašu, kad
tokiais patarimais bandoma žmones „prisukti“, kad jie striksėtų, kaip kokie
žaisliniai triušiai iš „Energizer“ batareikų reklamos.
Prieš kokį dešimtmetį skaičiau apie valytoją iš Anglijos, kuri loterijoje
laimėjo 10 milijonų svarų. Žurnalistų paklausta, ar dabar atsisakys savo
darbo, ji atsakė maždaug taip: „Aišku kad ne. Žmogus negali gyventi be
darbo, o kažko kito dirbti aš nemoku. Tuos pinigus pasidėsiu į banką. Per
atostogas galėsiu kažkur nuvažiuoti pamatyti pasaulio, savaitgalį su vyru
nueiti į teatrą ar koncertą.“ Super. Mano idealas – žmogus, kuris,
turėdamas sąskaitoje 10 milijonų, gali ramiai sau dirbti valytojo darbą ir
gyventi atsipūtęs. Argi tai nėra laimė?
Dar apie vieną valytoją. Prieš kelis mėnesius Lietuvos interneto erdvę
sudrebino istorija apie tautietę Aistę, kuri Norvegijoje dirba valytoja ir yra
visai patenkinta gyvenimu, nes darbdaviai ir bendradarbiai ją ten laiko
žmogumi (Lietuvoje toks požiūris retenybė), o 7000 litų atlyginimas leidžia
gyventi be streso net ir Norvegijoje.
Daugelį tautiečių, pradedant pačiu Užkalniu, toks požiūris baisiausiai
papiktino, nes: „Žmogus privalo siekti daugiau.“ Šis požiūris mūsų
smegenyse, matyt, išdegintas įkaitinta geležimi, ir greičiausiai retas
susimąsto, kas tas „daugiau“ ir kodėl to privaloma siekti nežiūrint į nieką.
Gal apie tokį požiūrį yra pasakęs velionis Styvas Džobsas: „Kuo daugiau
bendrauju su žmonėmis, tuo labiau įsitikinu, jog iš esmės jie turi vienintelį
viso gyvenimo tikslą – tapti pačiu turtingiausiu numirėliu kapinėse“?
Petras DARGIS

Du požiūriai į laiką ir pinigus
Kartais sunku įsivaizduoti, kaip smarkiai mūsų pačių požiūris į, rodos,
elementarius dalykus gali skirtis nuo kitų žmonių požiūrio. Tai reikėtų prisiminti
dalinant patarimus (taipogi juos skaitant ir beatodairiškai „diegiant į gyvenimą“).
Internete radau įtaigų patarimą iš šiuo metu paplitusių knygų „apie ferarius.“ Man
jis pasirodė ne tik neteisingas, bet tiesiog stumiantis į psichozę:
„Ką darytumėte, jeigu turėtumėte sąskaitą, kurioje kiekvieną rytą atsirastų
846000$ ir kiekvieną vakarą nepanaudotas likutis būtų nubraukiamas? Be jokios
abejonės, išnaudotumėte viską, kad tik nedingtų nė centas! Laikas - yra būtent
tokia sąskaita. Kiekvieną rytą jis išduoda jums 846000 sekundžių kreditą. Ir
kiekvieną vakarą jis nurašo visas tas sekundes, kurių nesugebėjote tikslingai
panaudoti. Jos bus nurašytos į nuostolius. Laikas nieko neperkelia į kitos dienos
sąskaitą. Jis neleidžia jums padidinti kredito. Kiekvieną dieną jis atidaro naują
sąskaitą ir kiekvieną vakarą ją visiškai uždaro. Jeigu jums nepavyksta išnaudoti
šios dienos sąskaitos, ji sudega. Atsidaryti rytdienos sąskaitos taip pat nevalia.
Privalome gyventi tik šios dienos ištekliais, šios dienos sekundėmis. Tad
naudokitės jomis taip, kad gautumėte kuo daugiau naudos, būtumėte sveiki ir
laimingi.“
(Iš Džono Markso Templetono knygos „Amžių patvirtinti esminiai dėsniai“).

Paminėta spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos 1944-1948 m. gyventojų
genocido diena. Per šį laikotarpį buvo nužudyta 130000 mažalietuvių.
2006 metais LR Seimas spalio 16-ąją įtraukė į atmintinų dienų sąrašą.
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Prieš Neringą Venckienę – ir KGB filialas Lietuvoje
Paaiškėjo, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovas Algirdas Matonis dirbo KGB (Komitet gosudarstvenoj
bezopasnosti). A. Matonis yra specialusis liudininkas vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje, kurioje pagal „slapto“
liudininko Mindaugo Žalimo liudijimus įtarimai yra pateikti penkiems policijos darbuotojams.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė labai pasipiktino, kad A. Matonio darbo KGB faktas iškilo į viešumą ir pavadino tai
neatsakingu elgesiu – neva ji viena gali žinoti, kas iš aukštų pareigūnų dirbo KGB. „Panašūs atvejai jau seniai buvo
apspręsti įstatymu ir konkrečiai A. Matonio atveju net ir teismas yra pareiškęs sprendimą. Aš manau, kad toks
neatsakingas elgesys yra grynai priešrinkiminė kampanija, kur kai kurie politikai tuo naudojasi,“- Dalia Grybauskaitė,
paklausta, kaip vertina situaciją dėl A. Matonio.
Dar įdomiau, kad ginti to pačio M. Žalimo stojo ir buvęs dviejų kadencijų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos
komiteto pirmininkas Arvydas Sadeckas, kuris dar nuo 1970 m. gaudavo užduotis kontroliuoti, kaip komjaunimo
organizacijos dirba su antitarybiškai nusiteikusiais paaugliais, kuriuos KGB įtraukė į „juodąjį“ sąrašą. Ar tai reiškia,
kad A. Sadeckas vykdė KGB nurodymus? Ar būtent todėl NATO labai skeptiškai vertino šio Seimo komiteto,
vadovaujamo A. Sadecko, veiklą? Ar tikrai KGB nurodymu buvo sukurta privati apsaugos tarnyba, kurios tikslas buvo
kontroliuoti visas Lietuvos teisėsaugos struktūras? Tikėtina, kad atsakymai į šiuos klausimus bus gauti po Seimo
rinkimų, jeigu Drąsos kelias politinė partija surinks pakankamai daug rinkėjų balsų, kad galėtų pakeisti
susikompromitavusių teisėsaugos struktūrų vadovus.
Sadecko partneris, buvęs Seimo pirmininkas ir laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas yra vienas įtakingiausių
Neringos Venckienės kritikų. Tačiau pats A. Paulauskas dar 1974 m. savanoriu stojo į KGB kadrinę tarnybą, bet
nepraėjo sveikatos patikrinimo. A. Paulausko medicininės komisijos išvadose rašoma, kad „komisijos išvadas pateikti
draugui Grybauskui į KGB kadrų skyrių.“ Kaip žinia, LL neseniai spausdino A. Guogos straipsnį apie prezidentės D.
Grybauskaitės šeimą, kuriame buvo rašoma apie jos tėvą Polikarpą Grybauską. Ar tai tas pats draugas Grybauskas,
kuris KGB kadrų skyriuje tvarkė savanorių į KGB dokumentus?
Aurimas DRIŽIUS

Nupirktas balsavimas pagal
„karusėlės“ principą
Būdą paveikti Seimo rinkimų rezultatus, pasitelkiant būrelius
asocialių žmonių ir organizuojant balsavimą apylinkėse
„karusėlės“ principu, t.y. pirmasis žmogus į kabiną atsineša baltą
popieriaus lapą, tačiau rinkimų biuletenį išsineša gatvėn, kur
„karusėlės“ kuratoriai patys pažymi tai, ką reikia pažymėti. Ir taip
visa eilę. Nelygu, kiek „bambalinių“ karusėlės organizatoriams
pavyko sutelkti. Šią „karusėlę“ pradėjo tuometinė Artūro
Paulausko „Naujoji sąjunga“. Bent jau tos partijos žmones policija
pirmąsyk nutvėrė už pakarpos dar 2004 metais.Tuos pačius
metodus vėliau tobulino tuometiniai liberaldemokratai (Raseinių
„karusėlės“ legendos per 2007 metų savivaldos rinkimus), o
dabar – jau Viktoro Uspaskicho vadovaujama Darbo partija.
Gaila, kad daugelis darbininkų ir vargšų balsuoja už Darbo
partiją, kuri prisidengusi žodžiu „darbas“ vardu mulkina žmones,
suteikdama jiems tik iliuziją.
Bedantė Vyriausioji rinkimų komisija vargu ar pakeis savo
darbo stilių, kuris atitiktų padėties rimtumą ateityje rinkimuose į
Seimą. Pats VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas labiausiai
gaili savęs, nes sutiko būti skiriamas į pareigas ir niekas nežino
kuriai kadencijai. Atsistatydintų - gal mes visi jį užjaustume.

60-ties metų jubiliejaus proga

50-ties metų jubiliejaus proga

SVEIKINAME

SVEIKINAME

Aldoną BALSIENĘ – Lietuvos darbininkų
sąjungos, Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas“ 1989-2005 m. prezidentę.
Edvardą
ŠALKAUSKĄ
–
Žemaitijos
baldininkų darbininkų sąjungos bei Klaipėdos
miesto ir apskrities profesinės sąjungos
KMAPS taryba
pirmininką.

Andrių STELMOKĄ – UAB „Krovinių terminalas“
profsąjungos skyriaus tarybos narį.

Su 40-tuoju gimtadieniu
SVEIKINAME
Jeleną ABRAMOVĄ – lopšelio-darželio „Žiburėlis“
profsąjungos skyriaus tarybos narę.

ŽBDS taryba

Gimtadienio proga profesinės
sąjungos narius lapkričio mėnesį

SVEIKINAME
Arūną Kavaliauską, Edvardą Šalkauską, Liudą
Razmą, Andrej Kozin, Zigmantą Rudgalvį,
Skaistutę Urbonaitę, Vidmantą Liasį, Jeleną
Gripas,
Liudmilą
Boguslavskają,
Zoją
Moskaliovą, Jeleną Abramovą, Svetlaną Sasi,
Andrių Stelmoką, Genę Lekavičienę, Kęstutį
Lebriką, Giedrių Petrošių, Darių Matevičių,
Vitalijų Tamsevičių, Ričardą Venckų, Teresę
Šimkaitienę, Domicėlę Birutę Laurinavičienę,
Laimoną Žemgulį.
Nors pragyventi metai tarsi lapai krinta,
Tokie geri, šilti ir artimi.
Tu nebijok, ne viskas pragyventa,
Ne viskas duota, ką šiandien turi.
Tegul jūsų gimtadienis būna svajonių ir
troškimų išsipildymo diena

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos taryba

Profsąjungos nariams
nemokama Fizinė medicininė
reabilitacija
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga savo
nariams organizuoja penkių dienų fizinę medicininę
ambulatorinę reabilitaciją Klaipėdos sveikatos
priežiūros centre (Taikos pr. 76) 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 profsąjungų
būstinę adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21,
Klaipėda (prieš Sporto rūmus-durų kodas 3 8).
Tel. 8-46-217825, tel./faks. 8-46-411019, mobilusis
tel. 8-686-17406.
PASTABA: Profsąjungos narys, kuriam reikalinga
medicininė reabilitacija, turi gauti savo šeimos
gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (pažymą),
atvykti į profsąjungų būstinę ir paimti nukreipimą į
Klaipėdos sveikatos priežiūros centrą.

„DARBININKŲ BALSAS“ redakcija
Steigėjas ir leidėjas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254 Klaipėda (durų kodas – 3 8)
Tel. 8-46-217825, faksas: 8-46-411019, mob. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis www.kmaps.lt

* Pasirašyti straipsniai nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone

Lapkričio 23-oji.
Lietuvos kariuomenės diena
Materialinės pašalpos skyrimo tvarka
Profsąjungos nariams pašalpa skiriama šiais atvejais:
1. Artimųjų mirties atveju (tėvas, motina, vyras, žmona, vaikas);
2. Daugiau kaip mėnesį serga profsąjungos narys;
3. Gimus profsąjungos nario vaikui;
4. Mirus profsąjungos nariui (skirti vienam iš jo artimųjų);
5. Gaivalinės nelaimės atveju (gaisras);
6. Leidžiant vaiką į pirmą klasę.
Pašalpai gauti reikalinga:
Prašymas skirti pašalpą, mirties liudijimo ar vaiko gimimo
liudijimo kopiją, nedarbingumo pažymėjimo kopija, gaisro atveju
- priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma, mokymo įstaigos
pažyma, kad vaikas mokosi pirmoje klasėje.
ADRESAS: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, Klaipėda
Tel. 8-46-411019, 8-46-217825, 8-686-14706
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