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Seimo narės Neringos Venckienės
darbas emigracijoje tautiečių labui

Nors Neringos Venckienės fiziškai Lietuvoje nėra, ji toliau dalyvauja
Lietuvos valstybės kūrime. LR Seimui siunčiu jos emigracijoje ruoštus
dokumentus, kurie bus įtraukti į Seimo rudens sesiją.Jie turėtų
palengvinti piliečių dalyvavimą valstybės gyvenime. Kad įstatymų
projektai būtų įregistruoti Seime, dar teks surinkti ketvirtadalio Seimo
narių parašus, nes kalbama apie Lietuvos Respublikos Konstitucjos
straipsnių pakeitimus. Aš manau, kad mūsų frakcijos nariai sutiks
parašyti, ką jie siūlo, ką jau yra padarę. Na o partijos nariai ir aktyvūs
piliečiai tai skaitys ir savo pasiūlymus bei nuomones rašys mūsų
partijos tinklalapyje.
Jonas VARKALA
Lietuvos Respublikos Seimo narys,
„Drąsos kelias“ politinės partijos pirmininkas
El. paštas: drasos.kelias@gmail.com
info@dkpartija.eu

Neringos Venckienės pareiškimas
Mielieji,

2013 m. rugsėjo 18 d.

Rašau šį laišką savo artimiesiems,draugams, bendražygiams: “Drąsos
kelias” partijos ir frakcijos nariams, savo rinkėjams. Rašau tiems, kurie
gynė mano brolio mažą mergaitę, budėjo Klonio gatvėje. Rašau
sąžiningiems žurnalistams,kuriems svarbus – objektyvus faktų ir įvykių
nušvietimas, bet ne melas, šmeižtas ir tiesos deformacijos spaudoje.

nušvietimas, bet ne melas, šmeižtas ir tiesos deformacijos spaudoje.
Rašau visiems tiems, kuriems tiesos siekis yra svarbus kaip oras ir
vanduo. Nepasislėpiau ir nepabėgau, bet buvau priversta išvažiuoti,
nes tikimybė įrodyti tiesą Lietuvoje tapo lygi nuliui. Išvažiavau į
demokratinę šalį, kurioje teisėjų ir Seimo narių teisinės neliečiamybės
naikinimas nesprendžiamas be įrodymų. Išvažiavau į demokratinę
šalį, kurioje yra galimybių įrodyti tiesą teisme. Teisėjas privalo jausti
ne visuomenės nuomonės pulsą, kaip teigia Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas G.Kryževičius, bet privalo klausyti įstatymo, būti
teisingas ir sąžiningas.
Po to, kai ciniškai, nekreipiant dėmesio į mano brolio mažametės
dukrelės penkias apklausas, ekspertizę, specialistų išvadas, buvo
reabilituotas kaltinamasis pedofilija A.Ūsas; kai teismas nusprendė,
kad gegužės 17 dieną prievarta mergaitės, mano, kitų žmonių atžvilgiu
taikyta nebuvo; kad advokatas G.Černiauskas mergaitės nenešė; kai
“Ūso triusikų byla” tapo svarbesnė už Klonio gatvėje suplėšytą
Lietuvos trispalvę; kai mano tėtė buvo nuteistas už tiesą; kai teisiami
mano artimieji: tėvai ir teta, kuriuos sužalojo kaukėmis užsidengę
veidus pareigūnai; kai persekiojami ir teisiami Klonio gatvėje budėję
taikūs žmonės; kai aukos buvo paverstos nusikaltėliais, akivaizdu, kad
tiesos Lietuvoje ir su žiburiu nerasi.
2012 m. gegužės 17 dienos įvykiai Garliavoje, kai maža mergaitė
prievarta buvo išvežta iš gimtųjų namų, parodė, kad visuomenės
pulsas koreguojamas lazdomis, elektrošoku, ašarinėmis dujomis.
Koreguojamas raudonomis antklodėmis ir jėga. Koreguojamas tol, kol
sutaps su valdžios pulsu.
Gegužės 17-osios rytas neišdildomai
įstrigo į kiekvieno mūsų atmintį kaip pasibaisėtino valdžios brutalumo,
žiaurumo vaikystei ir elementaraus žmogiškumo išniekinimo pavyzdys.
Jis akivaizdžiai parodė, kad žmogus mūsų valstybėje, už kurią tiek
kovojome, kurios taip siekėme, yra niekas. Kad policija, atėjusi į mūsų
namus, prieš nekaltą žmogų gali imtis bet kokių priemonių. Jis parodė,
kad demokratija Lietuvoje tėra iliuzija, kad tebesame policinė valstybė.
Šalį valdome ne mes visi, Lietuvos žmonės, bet į vieną kumštį
susitelkęs valdžios ir teisėsaugos klanas. Jis tenori vieno – toliau išlikti
ir sunaikinti visus, kurie dar ieško tiesos, sunaikinti fiziškai, morališkai
ar ginte išginti iš Tėvynės svetur. Gegužės 17-osios rytą galutinai tapo
aišku, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai
degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai
praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą. Visos su pedofilijos
istorija susijusios bylos-akivaizdžiai smukdančios
Nukelta į 2 pusl.

Policijos generalinis komisaras
Saulius Skvernelis priėmė
profsąjungos ir visuomenės atstovus
2013 m. rugsėjo 16 d. įvyko susitikimas ir konstruktyvus pokalbis su
Lietuvos Generaliniu policijos komisaru Sauliumi Skverneliu.
Pokalbyje dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio tarybos narė Stefanija
Veversevičienė, Lietuvos Fronto bičiulių narė Eglė Mirončikienė,
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas Edvardas
Šalkauskas, jo pavaduotoja Lina Urbonovičienė bei kiti visuomenininkai.
Pokalbis vyko maždaug pusantros valandos.
Generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis informavo
visuomenės atstovus apie kriminogeninę situaciją Lietuvoje, nelengvą,
tačiau garbingą policininkų darbą bei jų darbo sąlygas. Komisaras
neišvengė visuomenininkų išsakytų pastabų bei kritikos dėl kai kurių
policijos pareigūnų darbo metodų. Visuomenininkai palietė ir Garliavos
įvykio, apie kurį komisaras nenorėjo kalbėti ir diskutuoti, klausimą.
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Nuotraukoje Stefanija Veversevičienė, Edvardas Šalkauskas,
Eglė Mirončikienė, Saulius Skvernelis, Lina Urbonovičienė

Lietuvoje metas įvesti tiesioginę
demokratiją?

Monopolinio korumpuoto Seimo savivalė ir kitos jo manipuliacijos iš
Lietuvos baigia išstumti tikrąsias demokratines ir žmogiškąsias
vertybes lygiai taip pat, kaip ir baigia išstumti į svetimus kraštus
daugumą jos gyventojų. Mes jiems nerūpime. Jiems rūpi tik postai,
valdžia ir pinigai ir nesvarbu, kokiais būdais. Jiems rūpi milijonai,
plaukiantys į jų kišenes bei privilegijos jiems ir jų giminėms. Jiems
niekada nebus gana.
Tačiau tikrai ne mes jiems rūpime. Jie mus prisimena tik trumpam,
kai artėja rinkimai, kad, manipuliuodami tarpusavio intrigomis, pažadais
ir kitokiu melu, gautų mūsų, rinkėjų balsus ir palaikymą. Baigiasi
rinkimai, baigiasi ir išsvajotos politikų pasakos lengvatikiams bei
naivuoliams. Tarsi naivų išbadėjusį šunį mus prisivilioja skaniu mėsos
kąsniu, o vietoj žadėto kąsnio gailiausiai pašaipiai su didele panieka
numeta seniai nugraužtą kaulą. Jų požiūris į mus kaip į vergus ar
baudžiaunininkus, kurie tuos turtus jiems suneša aukodami savo
trumpus gyvenimo metelius ir brangią sveikatą mainais už apgraužtą
kaulą. Jie kuria mums begales įstatymų, kurių jie patys nepaiso. Net
Konstitucijos ir tos jie nepaiso. Ir čia vadinasi demokratinė valstybė,
kurioje pagal Konstituciją turėtume būti visi lygūs? Bet kaip matom, jie
save laiko daug lygesniais už lygius. Jie nepaiso ne tik Konstitucijos,
bet ir įstatymų, kuriuos patys kuria. Kodėl jiems negalioja tie patys
įstatymai ir ta pati Konstitucija? Jie gal kokie šventi dievai ar gal kokios
šventos karvės? Ir tai mes vadiname demokratija?
Atstovaujama demokratija, kaip matome, veikia prastai. Juos išrinkę
esame jų savivalės ir neveiklumo įkaitai. Gal laikas tobulinti ir keisti
Konstituciją einant link tiesioginės demokratijos formos? Gal jau sočiai
pakako piliečiams Lietuvoje atstovaujamos demokratijos, nes mes
matome, kas tai? Laikai keičiasi kaip ir mes patys bei mūsų mąstymas.
Gal laikas atėjo siekti tiesioginės demokratijos Lietuvoje? Kad
piliečiai, išrinkę Seimą, galėtų kontroliuoti jo veiklą, kad patys žmonės
galėtų aktyviai dalyvauti valstybės valdyme.
Islandija priėmė tiesioginės demokratijos konstituciją. Islandija geras
pavyzdys. Laikas apie tai susimąstyti ir mums bei siekti tiesioginės, o
ne valdomos ir atstovaujamos demokratijos Lietuvoje, tobulinti ir keisti
pasenusią Lietuvos Konstituciją. Susiskaldžiusiai Lietuvos visuomenei
tereikia to panorėti ir vienytis, nes tik vienybėje yra jėga. Tik vienybėje
mes esame galia.
Darius MILIUS

Žmogau, pilieti, darbininke!

Referendumo iniciatyvinė grupė pradėjo Lietuvoje
rinkti piliečių parašus dėl „Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo,“
įstatymo.
9 straipsnis: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja
ne mažiau kaip 100 tūkstančių parašų piliečių, turinčių rinkimų teisę.“
(Šiuo metu reikalavimas – 300.000 tūkst. piliečių parašų)
47 straipsnis: „Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės
teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos
teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.
Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso:
a) žemės gelmės;
b)valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys;
c) miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo
ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir
sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei, tai yra, jos
diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.“
147 straipsnis: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesne kaip ¼ visų
Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių Lietuvos
Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1.Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja po 1 mėnesio nuo jo
priėmimo referendume dienos.
2.Šio įstatymo 2 str. įsigalioja po 2 mėnesių nuo šio įstatymo
priėmimo referendume dienos.
LR Seimas per 2 mėn. nuo šio įstatymo priėmimo referendume
dienos konstituciniu įstatymu nustato Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 47 straipsnio įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą
įstatymą
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Lietuvos Respublikos Prezidentė
Kreipiamės į visus Lietuvos žmones ir prašome būti aktyviais bei
pilietiškais ir pasirašyti Piliečių parašų rinkimo lapuose, kuriuos
jums pateiks Referendumo organizatoriai. Vardan savo Tėvynės ir
savo vaikų ateities parodykite valią bei ryžtą, jog esate Lietuvos
Respublikos piliečiai ir, kad savo parašu patvirtinate ir remiate
reikalavimą paskelbti privalomąjį referendumą dėl šio įstatymo.

(Kur galima pasirašyti ir kokiais telefonais susisiekti su referendumo
parašų rinkimo organizatoriais - informacija 2-ame puslapyje).
Virginija JURGILEVIČIENĖ
Referendumo parašų rinkimo koordinatorė

Šis žmogus sudrebino mūsų
laikmečio dumblą ir tapo

Sistemos Auka

Drąsius Kedys su savo dukrele Deimante
Kada nors, kai bėda pasibels į asmeninių namų duris, šitą tiesą
suvoks kiekvienas, netgi tas, kuris šiandien dar naiviai tiki lietuviškos
teisėsaugos prielaidomis ir žiniasklaidoje liūlančiu užsakomuoju purvu
- "žudikas".
Aš, kaip ir kiti, esantys dėmesingi svetimam skausmui, dėka šitos
istorijos supratau, kas iš tikrųjų mūsų valstybėje vyksta. Juk ylos
maiše nepaslėpsi, juolab tokioje mažytėje Lietuvoje: žmonės
bendraudami pasako, kas, kur, kaip ir ką... Taigi ne paslaptis, jog tiek
nutildyti liudininkai, tiek faktai byloja, kad joks jisai ne "žudikas" , o tik
normalus, už savo vaiką kovojęs tėvas - apgaulės būdu gudriai
įviliotas į spąstus, pagrobtas, po to tikslingai keletui mėnesių
nuslėptas nuo visuomenės ir galop nukankintas. Tokia yra mano
nuomonė.
Tai žmogus, pilnai išpildęs savo vardą - drąsiai ir netgi drąstiškai
ieškojęs šioje žemėje teisybės.
O žudikais dera vadinti tuos, kas jais yra. Juk pasaulio detektyvo
lobynuose apstu pavyzdžių, kai nekalto asmens vardu atliekamos
ištisos virtinės nusikaltimų.... Tikrieji kaltininkai visuomet nustatomi tik
tuomet, kai norima juos nustatyti...
Gi tai, ką jis laiko ant rankų, tai ką taip beviltiškai brangino - taipogi
tapo paaukota ...
Šioji auka yra ne be mūsų visų pritarimo... Supraskit, kaip norit, bet
tylėjimas - taip pat yra pozicija. Šiuo atveju jis reiškia Sutikimą...
Kuo mes pavirtome, mielieji ir kaip mes gyvensime toliau..?
Neris Karpuškaitė AKELAITIENĖ
Poetė, režisierė, dramaturgė
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Įmonės ir bendrovės, kurios neatsiskaitė su
darbuotojais arba daugiau nei du mėnesius
nemokėjo jiems atlyginimo
UAB „Livitra“, UAB „ Baltic Mareco“, UAB „VK
mechanikas“, UAB „Klaipėdos keliai“, UAB „Arimax“,
UAB „Dvyniai,“ UAB „ICT Trucking“, UAB „Arx artis“,
L. Šemetulskio individuali įmonė, UAB „Alk grupė“, UAB
„Baltijos grupė“, UAB „Safe security,“ UAB „Mantera“

REFERENDUMAS
Piliečių parašų rinkimo vietos:

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
S.Dariaus ir S.Girėno g. 21-21, Klaipėda - durų kodas; 3 8
Tel. (8-46) 411019., (8-46) 217825, mob. 8-686-17406
LR Seimo nario N. Puteikio biuras
Liepų g. 3, Klaipėda, atsakingas asmuo - V.Jurgilevičienė
Tel. 8-680-40225, 8-689-73003
Inga Jarmalaitė
S. Daukanto g. 19, Klaipėda, tel. 8-607-57531
Kretingos turizmo informacinis centras
Rotušės aikštė, atsakingas asmuo - Pranas Andriejaitis
Tel. 8-640-16971
Palangos miesto savivaldybė
Vytauto g. 73, Palanga, atsakingas asmuo - Albinas Statkus
Tel. 8-686-22697
Šilutėje: Vilius Darius, tel. 8-656-20006
Pagėgiai: Dalia Šimkienė, tel. 8-687-24852
Skuodas: Kazys Viršilas, tel. 8-687-14113
PASTABA: Su savim turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą
arba Asmens tapatybės kortelę

Atkelta iš 2 pusl. Lietuvos teisėtvarkos autoritetą, lėmusios visišką
visuomenės nepasitikėjimą sava teisėsauga, o kartu - ir visa valstybe.
Dabartiniame Seime esantys konservatorių ir socialdemokratų
partijos nariai komentuoja mano neva nevykdomą Seimo nario
pareigų, tačiau nesusimąsto, ką jie gero Lietuvai padarė per dešimt
naujojo Seimo mėnesių. Daugumos šių veikėjų siūlomi įstatymų
pakeitimų projektai tėra kosmetiniai, neesminiai tragiškos situacijos
valstybėje, teisinėje sistemoje, socialinėje politikoje ir kitur pakeitimai.
Peržiūrėjusi jų darbus, galiu drąsiai teigti, kad daugumai šių Seimo
narių rengiami spektakliai Seimo posėdžių salėje ir dalyvavimas TV
laidose suprantami kaip Seimo nario pareigų vykdymas. Jiems
dabartinė situacija valstybėje yra tobula, kurios keisti jie nemato jokio
reikalo ir jokios prasmės. Atsikertant į žiniasklaidoje skleidžiamą ir
tiražuojamą melą, kad neva nieko nedirbu kaip Seimo narė, noriu
pranešti, kad iki šiol paruošiau keturioliką įstatymų projektų, nuo
gegužės mėnesio paruošiau dešimt jų. Lauksiu ekstradicijos bylos,
kurioje su prašymu užsienio valstybei Generalinė prokuratūra pateiks
visą video įrašą, darytą 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje, kuriame
mergaitei ant galvos metama antklodė, kur aš, būdama teisėja, esu
žalojama, kur vaikui rankas plėšia Vaiko teisių apsaugos darbuotoja,
kur pareigūnai leidžia L. Stankūnaitei draskyti mažą mergaitę. Vaizdo
įrašą ne apie mafijos nusikaltėlių ar teroristų, bet apie mažos
mergaitės nebaigtoje pedofilijos byloje „ėmimą.“ Aš sieksiu, kad
užsienio teismai įvertintų tokius Lietuvos teisinius perliukus, kai
nepasibaigus pedofilijos bylos, nukentėjusioji mergaitė su 240
policininkų pagalbą grąžinama į tą aplinką, kurioje pagal prokurorų
surašytą kaltinamąjį aktą buvo seksualiai išnaudojama. Pateiksiu
įrodymus, kad vykdant teismo sprendimą, pirmiausia buvo nusuktos
mūsų namo viduje esančios vaizdo kameros, kad nebūtų fiksuojamas
„teisėtas“ teismo sprendimo vykdymas. Sieksiu, kad svarstant
išdavimo klausimą ir sprendžiant mano galimybes į teisingą teismą
Lietuvoje, būtų įvertintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko G.
Kryževičiaus pasisakymas dėl „pūlinio teisinėje ir politinėje sistemoje.“
Sieksiu, kad būtų įvertinta Seimo pozicija, kai mano teisinė
neliečiamybė naikinama neįsitikinus, kas vyko namo viduje. Viešai
meluojama, kad tariamasi su D. Valiu. Niekada nesitarčiau su
žmogumi, kuris vadovaudamas Lietuvos prokuratūrai, viešai melavo ir
apšmeižė mane, kad aš padariau nusikaltimus. Melavo, kad aš
spardžiau L. Stankūnaitę. Slėpė vaizdo įrašą, kuris fiksavo, kaip
policijos pareigūnas, sambo vicečempionas sužalojo mane. Slėpė
įrašą, kuriame mergaitės atžvilgiu naudojama jėga. Niekada
nesitarčiau su pareigūnu, kuris aukas pavertė nusikaltėliais.
Dabar vienintelis kelias – tų vaizdo įrašų pateikimas ir įvertinimas
užsienio valstybėje. Tik toks galimas šios kovos tęsinys.
O šalaševičiūtėms ir dabašinskienėms pranešu, kad mano sūnus
Karolis užsienyje baigė septintąją klasę, o šiuo metu yra aštuntos
klasės mokinys. Tuo pačiu norėčiau jų paklausti, ar jos pasidomėjo,
kur dingę 14 tūkst. Lietuvos vaikų? Ar jos pasidomėjo, kur dingo
mano brolio maža mergaitė? Kur ją išvežė A. Ūso draugė? Tiesos
siekis man visada buvo ir yra svarbiausias. Su mano išvykimu į
užsienį kova nepasibaigė. Priešingai – atsirado galimybių kovoti.
(Visą pareiškimo tekstą rasite „Drąsos kelias“ partijos tinklapyje)
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Klaipėdos apskrities VPK viršininkas Benonas IVANAUSKAS
Atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas,1990 m.
gruodžio 11d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas,
sukurta ir Vilniaus Arkikadedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava,
kurioje įrašyti prasmingi žodžiai: “Įstatymas ir teisėtumas.“
Tuomet Lietuvos žmonės su pasididžiavimu ir pasitikėjimu žiūrėjo į
naujos (savos) policijos pareigūnus ir kaip galėjo juos rėmė.
Artėjant 23-sioms Lietuvos policijos atkūrimo metinėms, norisi su viltimi
matyti mūsų šalies policiją, kokia ji buvo prieš 23-jus metus: paslaugi,
visada pasiruošusi padėti piliečiams, gerbti žmogaus teises, kovoti su
nusikalstamumu.
Šiandien piliečių pasitikėjimas Lietuvos policija yra žemas. Brutalūs ir
nepamatuoti policijos pareigūnų veiksmai per 2009 m. sausio 16 d.
mitingo prie Seimo, per 2012 m. gegužės 17 d. įvykius Garliavoje, per
2013 m. rugpjūčio 27 d. homoseksualų eitynes Vilniuje parodė - Lietuvos
policija vykdo politinius užsakymus, paminamos elementariausios
žmogaus teisės, o pati valstybė virsta „policine.“
Žinome, jog policija deda visas pastangas, kad apskrities gyventojai ir
svečiai jaustųsi saugūs, kovoja su viešosios tvarkos pažeidimais,
vagystėmis, plėšimais, narkotinių medžiagų nelegalia apyvarta bei
vartojimu, vykdo nusikalstamų veikų prevenciją, tačiau išlieka policijos
pareigūnų, ypač pirminės grandies patrulių trūkumas, finansavimo ir
materialinio aprūpinimo klausimai, kurie lėtai, bet sprendžiami.
Žinome, kad visų iššūkių akivaizdoje Klaipėdos apskrities policija ir
vadovai gali ir geba suvaldyti kriminogeninę situaciją, tinkamai užtikrinti
piliečių teises ir teisėtus interesus.
Manome, kad be visuomenės pagalbos, be pilietiškai nusiteikusių
žmonių ir jų grupių tai daryti daug sunkiau, nes abejingumas leidžia
kerotis nusikalstamai terpei.
Artėjant spalio 2-ajai - Angelų sargų (Policijos) dienos proga, likime
Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vyriausiosios policijos komisariatų bei
policijos padalinių eiliniams pareigūnams ir jų vadovams stiprybės, ryžto
kovoje su nusikalstamumu Lietuvoje bei Klaipėdos apskrityje.

Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos pirmininkas

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

Atstovaujame savo narius visose teismo įstaigose ir
darbo ginčų komisijoje prie Valstybinės darbo
inspekcijos Klaipėdos skyriaus:
- 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, LT- 92254 Klaipėda,
(prieš Sporto rūmus, durų kodas 3 8)
Tel. (8-46) 217825; (8-46) 411019, mob. (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis: www.kmaps.lt

Spalio mėnesį gimtadienio proga
sveikiname profsąjungiečius
Vytautą Jušką, Jolantą Butkienę, Darių Milašių, Erlandą
Steponavičių, Aleksą Dirmantą, Artūrą Srėbalių, Jurgitą
Vaicechovskienę, Astą Šleinienę, Liudmilą Divinčiukovą,
Svetlaną Ugolkovą, Audrą Srėbalienę, Ireną Lečkauskienę,
Tiną Karakai, Auridą Lešan, Ivaną Čebaną, Aidą Bukauską,
Romą Balčiauskienę, Liną Petrošienę, Andrių Angelį, Daivą
Milkintienę, Vidą Brazdauskienę, Žanetą Milašienę, Juką
Šarkauskį, Inną Supodolską, Vaidą Dubauską, Žeraldą Žvinklį.

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Socialinis dialogas Vilniuje
2013 m. rugsėjo 16 d. Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės
sąjungos pirmininkas Edvardas Šalkauskas, Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (VMVT) Klaipėdos pasienio posto vyr. gydytoja,
profsąjungos pirmininko pavaduotoja Lina Urbonovičienė susitiko su
Lietuvos vyriausiuoju VMVT vadovu Jonu Miliumi. Pokalbio metu buvo
aptarti Lietuvos pasienio postuose dirbančių veterinarijos gydytojų darbo
sąlygos, paliestas valstybės tarnautojų statusą turinčių gydytojų darbo
apmokėjimo bei kategorijų suteikimo klausimas. Pokalbis su Jonu Miliumi
vyko draugiškoje aplinkoje, buvo konstruktyvus ir abipusiai naudingas.

Spalio mėnesio jubiliatai

65-erių metų jubiliejaus proga sveikiname:
Janiną RAZMIENĘ
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės
sąjungos revizorę
Praskovją NOVIKOVĄ
Klaipėdos l/d.“Žiburėlis“ darbuotoją

Inf. „Darbininkų balsas“

„Drąsos kelias“ politinė partija įsteigė
savo skyrių Klaipėdoje
Nuo 2013 m. spalio 1 d. Klaipėdoje savo veiklą pradeda „Drąsos
kelias“ politinės partijos skyrius. Skyriaus pirmininku paskirtas Edvardas
Šalkauskas. Šiuo metu skyriuje užregistruoti 75 partijos nariai.
Skyriaus būstinė randasi adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda (prieš Sporto rūmus,
durų kodas-38), tel. (8-46) 217825, faks. (8-46) 411019, 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Interesantai priimami nuo 9:00 val. iki 16:00 val. darbo dienomis.

Zagidat MAGAMEDOVĄ
Klaipėdos l/d. „Pingvinukas“ darbuotoją

55-erių metų jubiliejaus proga sveikiname:
Vytautą JAKĄ
AB „Klaipėdos baldai“ darbuotoją

Marijaną FOKINĄ
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro
darbuotoją

45-erių metų jubiliejaus proga sveikiname

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖS
NERINGOS VENCKIENĖS PADĖJĖJAS

EDVARDAS ŠALKAUSKAS

Airidą KARBAUSKIENĘ
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro darbuotoją

30-ties metų jubiliejaus proga sveikiname
Vytautą STANKŲ
AB „Klaipėdos baldai“ darbuotoją

Piliečius priima:
Antradieniais nuo 08 val. iki 12 val.
Penktadieniais nuo 13 val. iki 16 val.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos būstinėje adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
Tel.(8-46) 411019, (8-46) 217825, mob. (8-686) 17406

El. paštas: kmapsp@gmail.com

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
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