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Naujienos iš Lenkijos
Legendinės Lenkijos profesinės sąjungos „Solidarumas"
atstovai papasakojo, kad naujoji Lenkijos valdžia nesutaria su
profesinėmis sąjungomis tik vienu klausimu - dėl
komandiruojamų darbuotojų darbo užsienyje. Visos Lenkijos
profesinės sąjungos palaiko Europos profesinių sąjungų
konfederacijos (ETUC), daugumos Vakarų valstybių ir ES
institucijų nuomonę, kad komandiruojami darbuotojai turi gauti ne
mažesnį atlyginimą, kokį gauna tų šalių, kuriose jie dirba,
darbuotojai. Lenkijos, kaip ir Lietuvos valdžia šiuo klausimu
palaiko darbdavius. Tačiau visais kitais klausimais profesinių
sąjungų ir naujosios valdžios santykiai, kaip sakė Lenkijos
profesinės sąjungos „Solidarumas" atstovai, yra „beveik idealūs".
Turbūt pirmą kartą pokomunistinės Lenkijos istorijoje valdžia
palaiko ne verslininkų, bet darbuotojų interesus. Du metus
Trišalėje taryboje nevykęs socialinis dialogas vėl atnaujintas ir
joje vyksta realus darbas, o ne socialinio dialogo imitavimas.
Dalis profesinių sąjungų reikalavimų per paskutinius metus jau
įgyvendinta. Šiuo metu svarstomas Lenkijos profesinės sąjungos
„Solidarumas" pasiūlymas apriboti darbą sekmadieniais, leidžiant
dirbti tik tokių tarnybų darbuotojams, kaip policininkai,
gaisrininkai, medikai ir pn. Visi prekybos centrai sekmadieniais
bus uždaromi, o parduotuvėse ar kitose paslaugas teikiančiose
įmonėse galės dirbti tik jų savininkai ir šeimos nariai. Lenkijos
valdžia palaiko šį pasiūlymą, nes mano, kad katalikiškos Lenkijos
darbuotojai turi teisę sekmadieniais ilsėtis ir lankyti bažnyčias.
Suprasdami tai darbdavių atstovai bando įtikinti, kad bent
pradžioje būtų nedirbama tik kas antrą sekmadienį.
Dabartinė Lenkijos Respublikos valdžia jau įvykdė du svarbius
priešrinkiminius pažadus profesinėms sąjungoms. Nuo 2016 m.
gegužės kiekvieną mėnesį buvo pradėta mokėti 500 zlotų (apie
116 eurų) už kiekvieną vaiką. Pinigai buvo gauti įvedus
mokesčius nuo apyvartos prekybos tinklams ir bankams. Nors tai
padidino biudžeto deficitą, bet jis išliko ES nustatytose ribose.

Tuo tarpu gauti vaiko pinigai stipriai sumažino vaikų skurdą ir
padidino gimstamumą.
2017 metų spalį buvo įvykdytas kitas rinkiminis valdžios
pažadas profesinėms sąjungoms - grąžintas pensijinis amžius,
kuris buvusios liberalų valdžios tiek vyrams, tiek moterims buvo
pailgintas iki 67 metų. Dabar jis vėl yra 60 metų moterims ir 65
metai vyrams. Profesinės sąjungos prieš rinkimus surinko
2 mln. (Lietuvoje tai būtų apie 150 000) parašų, kad šis pensijino
amžiaus pailginimas būtų panaikintas, nes lenkų gyvenimo
trukmė atsilieka nuo Vakarų šalių gyventojų, kurie į pensiją išeina
vėliau, ir pažadėjo rinkimuose balsuoti už tą partiją, kurį šį
pasiūlymą įgyvendins. Nepaisant liberalios žiniasklaidos puolimo
ir ES institucijų kritikos, dabartinė valdančioji partija „Teisė ir
Teisingumas" išlieka populiariausia politinė partija Lenkijoje.
Paskutinės apklausos rodo, kad ją palaiko 47% Lenkijos
gyventojų t.y. daugiau nei už ją balsavo rinkimuose, nes daugybė
lenkų jaučia, kad profesinių sąjungų pasiūlymų įgyvendinimas
pagerino jų gyvenimą.
LPS „Solidarumas“

Su Šv. K alėdom , brangūs
profsąjungiečiai!

LPS „Solidarumas“ atstovai
susitiko su Tarptautinio valiutų
fondo delegacija

Šv. Kalėdų nuostabi naktis, tegul
užgimsta vėl nauja viltis, kuri
tikėjimą gyvenimu grąžina.
Tegul sugriūva ir prasmenga viskas,
kas žmogiškumo šviesą tik užstoja.
Tegul Naujųjų metų sniegas, visas
skriaudas tiktai džiaugsmu užkloja.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų
Naujųjų metų!

2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas" pirmininkė Kristina Krupavičienė ir valdybos narys,
ekonomistas Ričardas Garuolis Lietuvos banko patalpose
Vilniuje susitiko su Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atstovų
delegacija, kuriai vadovavo Europos departamento misijos
vadovas Borcha Garsija (Borja Garcia).
Tai buvo kasmetinis TVF atstovų apsilankymas Lietuvoje, kurio
metu jie susitiko su valdžios, verslo ir profesinių sąjungų
atstovais. Ypač svečius domino kaip veikia naujasis Darbo
kodeksas, kokios, profesinių sąjungų nuomone, yra teigiamos ir
neigiamos jo pusės, kaip vyksta profesinių sąjungų derybos dėl
Nukelta į 4 pusl.
atlyginimų kėlimo.

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Kitais metais gerės
komandiruojamų darbuotojų
padėtis

Nuotraukoje iš dešnės į kairę Ričardas Garuolis, Tadeušas
Kucharskis, Kristina Krupavičienė, Gerard Skronski.

2017 m. spalio 19 - 20 d. Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas" pirmininkė Kristina Krupavičienė ir valdybos narys
Ričardas Garuolis dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje „Link
komandiruojamų darbuotojų apsaugos". Renginys vyko istorinėje
Gdansko laivų statyklos salėje, kurioje komunistinės Lenkijos
valdžia po streikų buvo priversta pasirašyti pirmąjį susitarimą su
legendine profesine sąjunga „Solidarumas" (Solidarnosc).
Profesinių sąjungų, darbdavių, Baltijos šalių ir Lenkijos darbo
inspekcijų atstovai bei mokslininkai aptarė komandiruojamų
darbuotojų bėdas ir būdus joms spręsti. Pastaruoju metu
komandiruojamų darbuotojų iš kitų šalių skaičius taip išaugo, kad
tai sukėlė socialinį dempingą, kai darbdaviai pradėda keisti
vietinius darbuotojus užsieniečiais, kurie, skirtingai nuo vietinių
darbuotojų, gauna žymiai mažesnį atlyginimą bei moka
maženius mokesčius arba išvis jų nemoka. Tuo nebepatenkintos
ne tik profesinės sąjungos, nes dėl to jų nariai nebegali tikėtis
atlyginimo augimo ir darbo sąlygų gerinimo, bet ir vietiniai
darbdaviai, kurie yra išstumiami iš rinkos užsienio kompanijų,
samdančių darbuotojus iš „pigesnių" šalių. Vien oficialiais
duomenis Lenkijoje dirba 1,2 milijonų darbuotojų iš Europos
Sąjungos nepriklausančių šalių, daugiausiai iš Ukrainos, o
profesinių sąjungų duomenimis kartu su legaliai dirbančiais
darbuotojais jų gali būti iki 2.5 milijono.
Panaši padėtis yra daugelyje senųjų Europos Sąjungos
valstybių, o pastaruoju metu ir Lietuvos darbuotojai pajuto, kad ir

jų darbo vietoms ir atlyginimams grasina „pigūs" užsieniečiai.
Tai ypač juntama statybose ir krovinių pervežimo
automobiliais šakose. Lietuvos darbo inspekcijos duomenimis
iš 70 000 tolimojo krovinių pervežimo vairuotojų 17 000 yra
užsieniečiai, daugiausiai iš Ukrainos.
„Pigius" vairuotojus samdančios transporto kompanijos ne
tik išstuma iš rinkos vietinius vežėjus, bet ir keičia Europos
infrastruktūrą, nes užsidaro užkandinės ir viešbutukai prie
kelių, nes tokiems vairuotojams per brangu jose valgyti, o
miega jie paprastai automobilių kabinose.
Lenkijos transporto įmonių darbdavių atstovas kritikavo
planus uždrausti vairuotojams miegoti vilkikų kabinose,
aiškindamas, kad miegoti šiuolaikinių sunkvežimių kabinose
dažnai yra patogiau nei daugelyje viešbučių, automobilių
stovėjimo aikštelių trūksta, vairuotojai dėl „kamščių" keliuose
dažnai laiku nespėja į jas atvykti, o atvykę neranda laivos
vietos. Be to, pasak jo, Europoje trūksta nebrangių viešbutukų
ir vilkikų stovėjomo aikštelių šalia magistralinių kelių.
Jam paprieštaravo Lenkijos profesinės sąjungos
„Solidarumas" (Solidarnosc) kelių transporto šakos
pirmininkas Tadeušas Kucharskis (Tadeusz Kucharski),
sakydamas, kad 97% šiuolaikinių vilkikų neturi oro
kondicionierių, kurie veiktų išjungus variklį, todėl vairuotojai
miegodami jose tinkamai nepailsi, nėra dušų kur nusiprausti,
be to vairuotojai turi dirbti ir miegoti toje pačioje kabinoje ne
vieną kitą dieną, bet ištisomis savaitėmis. Europos kelių
infrastruktūra yra nepritaikyta tokiam transporto kompanijų iš
naujųjų Europos Sąjungos šalių antplūdžiui koks yra dabar,
nes vietiniai vairuotojai dažniausiai dirba trumpais maršrutais
ir tos pačios dienos vakare arba vėliausiai savaitgalį grįžta į
namus, todėl nebuvo reikalo statyti tiek daug viešbučių ir
stovėjimo aikštelių prie kelių. Pasak jo, būtent naujųjų ES šalių
transporto kompanijos ne tik „užkišo" kelius, ir kelis kartus
numušė krovinių pervežimo kainas Europoje, bet ir „muša" jas
toliau žemyn, samdydamos net vairuotojus iš Kazachstano.
Diskusijos pabaigoje Lenkijos darbdavių ir profesinių
sąjungų atstovai sutarė veikti kartu, kad vilkikai turėtų
tinkamus akumuliatorius, kurie palaikyti oro kondencionierių
darbą išjungus variklį, būtų įrengta daugiau stovėjimo aikštelių
ir viešbučių šalia magistralinių kelių.
Tačiau visos Lenkijos vairuotojų profesinės sąjungos pritaria
Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) nuomonei,
kad vairuotojas, dirbantis užsienyje, turi gauti ne mažesnį
atlyginimą kokį gauna tos šalies vairuotojai ir nepritaria šiuo
klausimu Lenkijos darbdaviams ir dabartinei šalies valdžiai,
kuri kartu su Ispanijos, Portugalijos, Airijos ir naujųjų ES
valstybių vyriausybėmis siekia išsaugoti esamą tvarką,
teikdamos, kad taip senųjų Europos Sąjungos valstybių, ypač

tų, kurios yra Europos viduryje (Vokietija, Prancūzija, Italija,
Austrija, Belgija), verslininkai nori susidoroti su savo konkurentais. Lenkijos profesinių sąjungų atstovai tik apgailestauja, kad
dabartinė Lenkijos valdžia, puikiai sutarianti su profesinėmis
sąjungomis visais klausimais, šiuo atveju palaiko darbdavius.
Vieningo apmokėjimo nebuvimas Europos Sąjungoje iškraipo
sąžiningą konkurenciją ir naudingas pačioms blogiausioms
transporto įmonėms, kurios moka mažiausius atlyginimus ir
mokesčius bei labiausiai išnaudoja savo vairuotojus. Maža to,
taip jos skatina elgtis ir kitus.
Šiuo metu komandiruojamų darbuotojų klausimas vėl
svarstomas pačiuose aukščiausiuose Europos Sąjungos
institucijų lygiuose ir tikimasi, kad kitų metų pirmoje pusėje
sprendimai, vienaip ar kitaip gerinantys komandiruojamų
darbuotojų ir vaiuotojų padėtį, bus priimti.
Po konferencijos Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas"
pirmininkė Kristina Krupavičienė pakvietė Lenkijos vairuotojų
profesinės sąjungos „Solidarumas" pirmininką Tadeušą
Kucharskį atvykti į Lietuvą pasidalinti patirtimi, kaip ginti
vairuotojų teises. Nors Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje dienpinigiai
sudaro apie 60% mėnesinių vairuotojų pajamų, tačiau Lenkijos
vairuotojai per mėnesį vidutiniškai uždirba apie 6500 zlotų
(1550 eurų) „į rankas".
LPS „Solidarumas“

Žeminančios darbo sąlygos
„Ford“ gamykloje privedė prie
savižudybės

Automobilių pramonės milžinės „Ford“ gamykloje JAV
nusižudė jaunas, vos 21 m., darbuotojas Jacoby Henningsas.
Kaip teigia šaltiniai, darbuotojų išnaudojimo praktiką taikančioje
gamykloje, J. Henningsas buvo gavęs keletą įspėjimų dėl
vėlavimo į darbą. Pasak liudininkų, tądien, kai vaikinas nusižudė,
jis buvo išsiųstas namo vadovo paliepimu, o vėliau grįžo į
gamyklą atsinešdamas su savimi šaunamąjį ginklą.

Policijos atstovas Channel 7 Action News teigė: „Gamykloje
buvo bėdų su darbuotojų išnaudojimu, todėl jis atsinešė su
savimi ginklą.“ Ir, anot pareigūnų, vos pasirodžius policijos
pajėgoms, J. Henningsas nukreipė ginklą į save. Deja,
dauguma liudininkų atsisakė viešai komentuoti situaciją ir po
incidento nebegrįžo į savo darbo vietas.
Nors kyla daug neaiškumų, tačiau faktas yra tas, jog ši
savižudybė yra UAW (United Automobile Workers) kaltė.
Didžiają dalį darbuotojų sudaro jaunesnioji karta, jie visi yra
išnaudojami savo vadovų vien dėl to, jog dirba laikiną darbą, o
jų darbo trukmė sudaro ne visą dieną. Be to, skyrius, kuriame
dirbo J. Henningsas, pasižymi itin dideliu pavojingumu
sveikatai, sužalojimais, net ir mirtimis.
Nukelta į 3 pusl.
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Seimo narės Dovilės Šakalienės
psichinės sveikatos būklė kelia
abejonių?
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„Drąsos kelias“ politinės partijos
Klaipėdos skyrius
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DĖL NACIONALINIO SUSITARIMO

Toks jausmas kad tik man rūpi Dovilės Šakalienės psichinė
sveikata. Na juk negali asmuo normalioje būsenoje per 11
mėnesių pakeisti tris partijas, imituoti kad serga vėžiu, įtikinėti
visuomenę ir Seimą, kad Lietuvoje iki 2017 metų buvo galima
mušti ir užmušti vaikus. Na ir Seimo psichinės sveikatos būklė
kelia abejonių, - kas savaitę plaukų spalvą keičianti, "vėžiu
serganti", iš buvusios darbovietės atleista už smurtavimą prieš
pavaldinius ir lėšų netinkamą paskirstymą, užšantažuoja Seimą
vienbalsiai priimti vaikų grobimą įteisinančias pataisas. Galimai
Seimas pasiilgo diktatoriaus, bet kur Briuselio akys ir ausys, kai
Seimu manipuliuoja galimai nestabilios psichinės būklės Seimo
narė Lietuvoje ?
Kristina TIEKTO

2017 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas, profesinių sąjungų ir verslo asociacijų vadovai
pasirašė Susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų
(toliau–Susitarimas). Tai konkretus socialinių partnerių planas,
pagal kurį bus siekiama kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį,
didinti darbo rinkos patrauklumą ir skatinti užsienio investicijas.
Susitarime numatyti tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, būtini
šalies ilgalaikei pažangai viešojo sektoriaus, socialinio dialogo
stiprinimo, švietimo ir mokslo kokybės, mokesčių sistemos
suderinamumo ir šalies konkurencingumo didinimo srityse.
Dėkojame Jums už pateiktus pasiūlymus Susitarimą papildyti
nuostatomis dėl turtinės nelygybės, skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo ir atkreipiame dėmesį, kad dokumente
numatytos darbo užmokesčio ir mokesčių surinkimo didinimo,
šešėlinės ekonomikos masto mažinimo, verslo regionuose
vystymo, žmogiškųjų išteklių plėtros ir kitos socialinės
atsakomybės priemonės kaip tik ir skirtos dirbančių asmenų
gyvenimo kokybei gerinti.
Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano pirmuoju prioritetu yra
numatytos skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės
mažinimo bei užimtumo skatinimo priemonės. Šiems tikslams
pasiekti parengtas socialiai jautriausias 2018 metų valstybės
biudžetas – socialinei atskirčiai mažinti numatyta daugiau nei
pusė milijardo eurų.
Susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų pasirašiusios
šalys įsipareigojo jį įgyvendinti vadovaudamosi geros valios,
sąžiningumo, pasitikėjimo ir konstruktyvaus dialogo principais.
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Alminas Mačiulis
Rasa Laiconienė, tel. 8 706 63853
El. p. rasa.laiconiene@lrv.lt

Piliečius priima darbo dienomis
nuo 8:00 val. iki 15:00 val.
Skyriaus būstinė adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
(prieš Sporto rūmus, durų kodas -247), tel. (8-46) 217825,
tel./faksas: (8-46) 411019, 8-686-17406 (Omnitel),
8-607-00133 (Tele2)
El. paštas: klaipeda.drasoskelias@gmail.com

LIETUVOS JUODOJI DATA
2017 m. gruodžio 17 d. 12:00 val. šalies didžiųjų miestų bei
rajonų aikštėse, prie Prezidentūros ir kai kurių valdžios įstaigų
bus minima Lietuvos valdžios įvykdyta Garliavos šturmo bei
mergaitės Deimantės Kedytės pagrobimo iš jos senelių namų
67-ojo mėnesio sukaktis. Tuomet prieš mažą mergaitę ir savo
piliečius Lietuvos valdžia smurtavo 2012 m. gegužės 17 d.
Garliavoje, Kauno rajone. Visi, kas ne abejingi ateikime
paminėti šią Lietuvai juodą sukaktį ir tarti NE! - valdžios
vykdomam smurtui prieš savo piliečius, siekiančius tiesos ir
teisingumo. Klaipėdoje Juodoji data minima Atgimimo
aikštėje 12:00 val. kiekvieno mėnesio 17 dieną.

Virginija JURGILEVIČIENĖ

Klaipėdos visuomenininkai reiškia protestą prieš supūvusią
valdžios sistemą bei smurtą Garliavoje, Kauno rajone, įvykdytą
2012 m. gegužės 17 d.

Rolandas Paksas:
Lietuvoje vyksta tikrų tikriausias
parlamentinis valdžios
perversmas

Šiuo metu Lietuvoje vyksta tikrų tikriausias parlamentinis
valdžios perversmas. Pasitelkus į pagalbą teisėsaugos
struktūras baigiama sugriauti susiklosčiusi politinė sistema ir
trapi nacionalinė parlamentinė demokratija. Naudojant
„tradicinius“ galios instrumentus – balsus ir postus – į savo
rankas siekiama visiškai perimti vykdomosios politikos kontrolę
ir visą politinę sistemą.
Tai, kas šiuo metu vyksta šalyje, sunkiai atitinka daugumos
piliečių viešąjį interesą stiprinti nuoseklią valstybingumo raidą ir
atkurti pasitikėjimą valdžios institucijomis. Pastaruoju metu
visuomenėje vis labiau ima dominuoti įvairūs priešiškų grupių
aljansai ir politinės intrigos. Kasdien lekiančios įvairių įstaigų ir
žinybų vadovų galvos tapo įprastu valstybės reiškiniu.
Kita vertus, pakanka tik pažvelgti į tiksliausią visuomenės
nuotaikų atspindį – tik ką pasibaigusius, norėčiau pabrėžti,
tiesioginius Marijampolės mero rinkimus, kad suvoktume visą
dabartinės situacijos dramatizmą. Iš 48 819 rinkėjų, įrašytų į
sąrašus už būsimą miesto vadovą, atėjo balsuoti vos 9215, o tai
sudaro tik 18,88 proc.! Ar gali būti dar mažesni skaičiai? Kaip
galima šia prasme kalbėti apie savivaldos mandatą ir žmonių
atsakomybę sprendžiant bendruosius reikalus?
Galbūt jau laikas būtų kartu paieškoti atsakymo, kodėl taip
atsitiko ir kam gali būti naudingas toks visuotinis nusivylimas bei
sumaištis?
Šiandien vėl ypatingos skubos tvarka Seime priiminėjamos
Baudžiamojo kodekso pataisos, stipriai griežtinančios bausmes
už korupcinius nusikaltimus, tačiau tai labiau primena ne
nuoseklų įstatymų leidybos procesą, o mojavimą valstybės
represiniu vėzdu turint tikslą įbauginti ir dar labiau supriešinti
visuomenę.
Sunku dabar būtų atsekti siūlo galą, tačiau ar nepanašiu
stiliumi, baigiantis Andriaus Kubiliaus Vyriausybės kadencijai,
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
atstovų iniciatyva buvo priimtos Baudžiamojo kodekso pataisos
dėl prekybos poveikiu bei atsakomybės pritaikymo juridiniams
asmenims?
Ką reiškia politinės partijos kaip juridinio asmens sąvoka ir jos
prilyginimas verslo subjektams? „Kilnios pastangos“ tuo metu
nesulaukė didesnio nei politinės bendruomenės, nei teisės
ekspertų dėmesio, tačiau ši „nekalta“ pataisa buvo skirta esant
reikalui pritaikyti pirmiausia politiniams dariniams ir
susidorojimams su oponentais. Idėjos yra tikroji politikos

materija, tačiau Lietuvoje politika buvo atskirta nuo idėjų ir nuo
žmonių lūkesčių. Šiandien matome, kaip patys partijų kūrėjai
yra paverčiami jų duobkasiais arba tampa jais savanoriškai.
Dabartinė Socialdemokratų partija – Sąjūdžio laikų tvarinys,
Algirdo Brazausko epochos kūdikis, turėjęs suvienyti tai, kas iš
principo yra nesuderinama: vakarietiškos socialdemokratijos
politinės ideologijos užuomazgas išsilaisvinančioje Lietuvos
visuomenėje, su sovietinės komunistinės nomenklatūros
oportunistų išskirtinai merkantiliškais tikslais.

Esame Lietuvos politinės sistemos griūties liudytojai, tačiau
sunkiai galima prognozuoti, kiek šis virsmas gali užtrukti, kol rasis
kas nors naujo. Tokia socialdemokratija, kokią matėme iki šiol,
Lietuvoje gyvuoja paskutines dienas, ilgainiui ir jos organizacinį kūną
turėtų apleisti gyvastis.

Parlamentinio perversmo kontekste šis procesas tapo visą
Lietuvos politinį lauką apimanti destrukcija.
Iš dalies šią krizę taip pat sąlygojo ir Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos netikėta sėkmė Parlamento rinkimuose ir užgriuvusi
atsakomybė, beveik nepasiruošus perimti realių valdžios svertų,
suformuoti valdančiąją koaliciją ir įgyvendinti tuos pokyčius,
kurie buvo žarstomi pažadų pavidalu rinkimų kampanijos metu.
Formaliai partinio Ramūno Karbauskio ir realiai nepartinio
Sauliaus Skvernelio duetas susidūrė su vis labiau prastėjančiais
valstybės reikalais, tačiau visuomenės lūkesčių kartelė buvo
užkelta pakankamai aukštai, todėl reikėjo kažkaip bandyti
paneigti nuoseklaus politinio proceso principus, imtis formuoti
vadinamąją profesionalų Vyriausybę ir kvėpuojant į nugarą
prezidentūrai bei Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims
demokratams skubotai sudaryti formalią koalicinę sutartį su
„patyrusiais socialdemokratais“.
Kitaip tariant, viešasis interesas buvo atidėtas į šalį ir iškeltas
asmeninis interesas bet kokia kaina įsitvirtinti valdžioje. Būtent
tai, kaip įžūliai ir beatodairiškai tai buvo daroma, sukėlė
visuomenės nepasitenkinimą, pasipiktinimą ir nemenką
pasitikėjimo reitingų smukimą. Be to, reikia nepamiršti, kad šį

procesą dar veikė „politinius palaiminimus“ gavusios
teisėsaugos struktūros.
Socialdemokratų partijos problemas buvo galima įžvelgti kur
kas anksčiau, tačiau jas iš dalies amortizavo konformistiška
Algirdo Butkevičiaus Vyriausybės laikysena ir aršiai
eskaluojama Darbo partijos krizė.
Valdančioji Socialdemokratų, Darbo partijos bei partijos
„Tvarka ir teisingumas“ koalicija patyrė didžiulį spaudimą tiek
iš opozicijos, tiek iš jai atvirai talkinusios prezidentūros, tikintis,
kad šios koalicijos nesėkmė tikrai atves prie valdžios vairo
„atsinaujinusią“ Tėvynės sąjungą.
Galima sakyti, taip būtų ir atsitikę, tačiau visuomenė po
pirmojo Seimo rinkimų turo, matyt, intuityviai pajutusi realią
grėsmę, kad gali sugrįžti premjero Andriaus Kubiliaus
Vyriausybės „naktine mokesčių reforma“ paženklinti laikai,
įjungė avarinius stabdžius, kad sustabdytų įsibėgėjusį
konservatorių ešeloną. Būtent pavojaus nuojauta ir atvedė į
valdžią Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio hibridinį
rinkiminį darinį. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos šuolis buvo toks
netikėtas ir svaiginantis, kad net iki šiol dalis visuomenės
negali suvokti, kas įvyko.
Plintantis skurdo kvapas šalyje vis labiau riečia į viršų
valdžios elito nosis, tačiau, išskyrus pažadus, iš esmės nieko
nėra padaryta. Aukštieji verslo sluoksniai maitinami pigesnės
darbo jėgos iš svetur iliuzija, kuri pildosi su kaupu: iš dalies jau
dabar Lietuvoje apstu ir legaliai, ir nelegaliai dirbančių
atvykėlių iš Ukrainos. Kažkur Pietinėje Europos dalyje ne be
Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano pastangų įstrigo
Briuselio biurokratų ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel
projektas perkelti į Europą pabėgėlius, kurie prievarta turėjo
būti implantuoti į jiems svetimą kultūrinę terpę, ir paskirstyti jų
kvotas. Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad Lietuvos
institucijos uoliai ėmėsi ruoštis tokios prievartinės programos
įgyvendinimui, o politikos sluoksniuose toliau dominuoja
Briuselio politikai pa(nuo)lankios nuotaikos.
Dabartinė politinė krizė Lietuvoje gali būti ilgalaikė ir
orientuota į būsimuosius šalies prezidento rinkimus. Būtų
galima leisti galutinai savaime sunykti senosios ir naujosios
nomenklatūros
hibridams,
įsitvirtinusiems
įvairiuose
partiniuose dariniuose ar šalia jų, tačiau kaina, kurią lietuvių
Tautai gali tekti sumokėti už šią „prabangą“, yra pernelyg
didelė.
Redakcijos pastaba:
2004 m. balandžio 6 d. taip vadinami „valstybininkai“ nuvertė
teisėtai išrinktą Lietuvos Respublikos Prezidentą Rolandą
Paksą ir į prezidento kėdę pasodino kitą „šlepetinį - kompiuterinį prezidentą.“
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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. paštas: akmekainfo@gmail.com

„Darbininkų balsas,“ 2017 m. gruodžio mėn. Nr. 12 (292)
Atlelta iš 1 pusl.

Žeminančios darbo sąlygos
„Ford“ gamykloje privedė prie
savižudybės

Darbuotojų teigimu, saugumo taisyklės buvo ignoruojamos
pačių vadovų. Atsakingi asmenys nesilaikė taisyklių ir
susitarimų, kurie buvo numatyti tarp šalių. Gamykloje apsauga
buvo tik apgaulė. Tik tuo atveju, kai atvažiuoja darbų saugos
inspekcija, sukuriamas saugaus darbo įvaizdis.

Erikas LESAUSKAS – tel. (8-683) 93951

UAB „NEP Pipe,“ Asociacija „Kūrybos kelias,“ UAB „Vidya,“
UAB „AVPG Kulinarija,“ UAB „Kauno dujotiekio statyba,“ UAB
„Security Group,“ UAB „Kėdainių oda,“ UAB „Rivilta.“

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 sveikatos priežiūros
centre (Taikos pr.76, Klaipėda).

Sergantiem s: kvėpavimo sistemos, nervų,
virškinamojo trakto, endokrininėmis ligomis,
po judamojo-atramos aparato pažeidimų.
Sk iriam a: masažo, parafino, purvo,
vandens, Šarko dušo, povandeninio masažo
procedūros.

Kreiptis į savo profsąjungų skyrių pirmininkus
arba į Klaipėdos miesto ir apskrities profesinę
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

Darbo ginčai bylose dėl neišmokėto darbo užmokesčio,
kompensacijos už nepanaudotas atostogas, kompensaciją
už uždelstą išmokėti atlyginimą laiką ne dėl darbuotojų kaltės
išieškojimo ir viešas įmonių, bendrovių, organizacijų
paskelbimas, kurioms pateikti darbuotojų ieškiniai
„Darbo ginčų komisija turi paisyti teismų praktikoje priimto
principo in dublo pro reo (visos abejonės aiškinamos
darbuotojui naudingesne linkme).“

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
darbo inspekcija
Tel. (8-46) 411019, (8-46) 217825, (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Iš metų į metus su darbuotojais buvo elgiamasi lyg su
vergais, kuriems mokėjo žeminantį atlygi. Jie neturėjo jokios
apsaugos, maža to, jie United Automobile Workers vadovai
vykdė tokią politiką „sirgti yra draudžiama“, jokių atostogų ar
atostoginių pinigų, jokių priedų ir visiškas juodas darbas. Pelną
vadovai dalijosi tarpusavyje.
Manoma, kad J. Henningsas galėjo patirti net seksualinį
spaudimą, nes, pasak teisininkų, kurie gina darbuotojų teises,
daugiau kaip 1500 moterų, dirbančių FORD įmonėje, buvo
seksualiai koneveikiamos, be to, nebuvo vengiama ir rasistinio
priekabiavimo prie darbuotojų.
Taigi, nesaugaus darbo, pavojaus, darbdavių abejingumo ir
darbo saugos nepaisymo rezultatas – visam pasauliui puikiai
žinoma įmonė užsitarnavo neigiamą įvaizdį, kuris paženklintas
darbuotojo mirtimi. Taip nutinka, kai darbuotojai tyli ir dirba
užguiti vadovų. Už savo teises privalo kovoti kiekvienas,
kasdienis stresas veda prie neigiamų rezultatų, tad pastebėjus
darbo taisyklių nepaisymus derėtų kreiptis į institucijas, kurios
gina darbuotojų teises.
Parengta pagal wsws.org

Nelegalus darbas

IN MEMORIAM

ALGIMANTAS MARKUS
1957 06 21 - 2017 10 23

PASKUTINĖ DARBOVIETĖ KLAIPĖDOS
LAIVININKŲ MOKYKLA
BUVO DARBO PARTIJOS KLAIPĖDOS
SKYRIAUS NARYS
KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES
PROFESINĖS SĄJUNGOS REMĖJAS

Klaipėdiečiai, visuomenininkai, susirinkę į
Atgimimo aikštę lapkričio mėn.17 d. 12 val. tylos
minute pagerbė bendražygio, protesto prieš
valdžios vykdomą piliečių persekiojimą už tiesos
ieškojimą Drąsiaus Kedžio dukrelės Deimantės
pagrobimo iš jos senelių namų byloje, dalyvio
Algimanto Markaus išėjimą Anapilin.
Tylus, visada besišypsantis Algimantas daugiau
akcijoje nedalyvaus, nes TIESA, noras žinoti
TIESĄ mums, likusiems čia, žemėje, turi rūpėti
dar labiau kaip niekada.

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir artimiausius iš visų...

LIŪDI BENDRAŽYGIAI

Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų
kodeksą (ANK), nelegalaus darbo organizavimas užtraukia
baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
1000 iki 5000 €. Pakartotinis nelegalaus darbo organizavimas baudą nuo 5000 iki 6000 eurų.
Be to, pagal Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymą, jeigu
darbdavys nesudaro darbo sutarties raštu ir nepraneša Sodros
teritoriniam skyriui mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo
pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą, skiriama bauda
darbdaviui (juridiniam asmeniui) nuo 868 iki 2 896 eurų už
kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Tokie patys veiksmai
padaryti darbdavio jau bausto už šį pažeidimą per pastaruosius
2 metus, užtraukia baudą darbdaviui nuo 2 896 iki 5 792 eurų už
kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį.

Darbo laiko apskaitos
pažeidimas
Už darbuotojų darbo laiko nežymėjimą darbo laiko apskaitos
žiniaraštyje,
pat į darbo
apskaitą
privalomai
Tel. (8-46)taip
217825,
(8-46) laiko
411019,
(8-686)
17406 įtrauktino
darbuotojų darbo laiko (viršvalandžių, darbo laiko švenčių dieną,
poilsio dieną (jeigu jis nenustatytas pagal grafiką), naktį, dėl
papildomo darbo) nežymėjimą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje
arba žinomai neteisingų duomenų apie dirbančių asmenų į
darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktiną darbo laiką įrašymas į
darbo laiko apskaitos žiniaraštį pagal ANK užtraukia baudą
darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 150 iki
1450 eurų. Pakartotinis darbo laiko apskaitos pažeidimas
užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas už nedeklaruotą
darbą numato darbdaviui (juridiniam asmeniui) baudą nuo 200
iki 600 eurų, o jeigu darbdavys jau per pastaruosius 2 metus
buvo baustas už šį pažeidimą – baudą nuo 600 iki 1200 eurų.

Nedeklaruota savarankiška
veikla siekiant gauti pajamų
Fizinio asmens savarankiška veikla, neturint verslo liudijimo
arba individualios veiklos vykdymo pažymos, pagal ANK
užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų, o už pakartotinį tokį pat
administracinį nusižengimą – baudą nuo 850 iki 1500 eurų.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
darbo inspekcija
Tel. (8-46) 411019, (8-46) 217825, (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Tėvynė m ano turi būt laisv a
Einu per žemę jau ne savo,
Jaučiu, kaip verkia pievų rasos.
Ne priešai - vakariečiai okupavo,
O tu lieki valstietį basas.
Ko dairosi kinietis čia?
Ir kokią paslaptį panelė saugo?
Parduos gal Lietuvą slapčia,
O reitingai vis tiek jos auga.
Laimingi šypsos lenkai pagerbti,
Kartu su armija Krajowa - jie šventi.
Tą pripažino prezidentė Lietuvos,
Vainiką dėdama ant budelio galvos.
Čia mano, tavo žemė - Lietuva.
Tėvynė mūsų - ji šventa.
Sustokime, neleiskim laidot jos širdies,
Nebeparduokime anūkų ateities.
Kovon, tiktai kovon už laisvę, tiesą,
Privalom žengt visa tauta.
Plyšelyje tamsos regėti šviesą,
Kitaip bus nokautuota Lietuva.
Užtenka parazitams reitingais puikuotis,
Užtenka melo teismuose.
Neturi Lietuva šiandiena kuo didžiuotis,
Net tėvo pėda tapo sūnui svetima.
Birutė DILPŠIENĖ
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Vienkartinės pašalpos
skyrimo tvarka
Profsąjungos nariams pašalpa skiriama
šiais atvejais:
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LPS „Solidarumas“ atstovai
susitiko su Tarptautinio valiutų
fondo delegacija

1. Artimųjų mirties atveju (tėvas, motina,
vyras, žmona, vaikas);
2. Gimus profsąjungos nario vaikui;
3. Mirus profsąjungos nariui, skirti vienam
iš jo artimųjų;
4. Gaivalinės nelaimės atveju (gaisras);
5. Leidžiant vaiką į pirmą klasę.
Pašalpai gauti reikalingi šie
dokumentai:
Prašymas skirti pašalpą, mirties faktą liudijintį
ar vaiko gimimo faktą liudijintį dokumento
kopiją, gaisro atveju - priešgaisrinės
apsaugos tarnybos pažyma, mokymo įstaigos
pažyma, kad vaikas mokosi pirmoje klasėje.
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,
8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

2017-01-28 Tarybos nutarimas Nr. 1-154/17

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas" pirmininkė Kristina
Krupavičienė išsamiai atsakė į pateiktus klausimus. TVF atstovus
nustebino, kad naujajame Darbo kodekse atsirado reikalavimas
įmonėms, turinčioms daugiau nei 20 darbuotojų, steigti tokius retus
pasaulyje darinius kaip Darbo tarybos, kurios iš esmės neturi jokių
teisių išskyrus teisę informuoti darbuotojus apie darbdavių
sprendimus. Juos taip pat stebino, kad Lietuvoje skirtingai nuo
daugelio Europos Sąjungos šalių atlyginimai nėra indeksuojami,
kylant infliacijai ar gerėjant ūkio rodikliams.
Profesinių sąjungų atstovai paaiškino, kad tai yra viena iš
priežasčių kodėl Lietuvoje yra pati didžiausia emigracija, kuri
nesustoja net ūkiui augant. Kasdieninių vartojimo prekių ir paslaugų
kainos kilo dar labiau nei infliacija, kuri šiemet Lietuvoje yra pati
didžiausia Europoje ir sudaro virš 4%, todėl darbuotojai nebegali
išgyventi už tą patį atlyginimą. Tačiau vietoj to, kad keltų
atlyginimus, darbdaviai Lietuvos darbuotojus keičia užsieniečiais iš
ES nepriklausančių šalių, daugiausiai iš Ukrainos ir Baltarusijos,
kurie Lenkijoje nesunkiai gauna leidimus dirbti ES šalyse ir
įsidarbina Lietuvoje per darbuotojų nuomos ar subrangovines
įmones. Ypač tai pastebima tarp tolimųjų reisų vairuotojų ir
statybininkų. Ričardas Garuolis papasakojo, kad profesinės
sąjungos nariai vis dažniau susiduria su atvejais, kai darbdaviai

jiems atvirai sako, jog lietuviai daugiau nebereikalingi, nes jų
darbą atliks statybininkai iš Ukrainos, dirbantys per subrangovinę
įmonę. Ukrainiečiai yra dar labiau apgaudinėjami, nei lietuviai, nes
nemoka valstybinės kalbos, pasirašo bet kokias sutartis ir vietoje
pažadėtų 70 eurų per dieną, gauna 20 eurų ir mažiau, nes jiems
sumažina atlyginimą už tikrą ar įsivaizduojamą broką. Tačiau
užsieniečiai dažnai pasirašo visus dokumentus, kad gavo didesnį
atlyginimą, todėl darbdaviai viešai aiškina, jog savo ukrainiečiams
moka gerus atlyginimus.
Kalbant apie pirmąją Sveikatos priežiūros šakos kolektyvinę
sutartį Ričardas Garuolis pranešė, kad Vyriausybės atstovai
atsisako vykdyti savo įsipareigojimus kelti atlyginimus 15%,
aiškindami, jog tam nėra lėšų, nepaisant to, kad biudžetas yra
perteklinis ir numatoma, jog jis bus toks ir kitais metais. O į
profesinių sąjungų įspėjimus dėl streiko, kuris pagal šakos
kolektyvinę sutartį yra leidžiamas, jei pasirašiusi pusė nesilaiko
savo įsipareigojimų, ministerijos atstovai atsiuntė išaiškinimą,
kuriame rašoma, kad jei atlyginimai keliami, nors ir mažiau nei
sutarta, streikuoti draudžiama.
Susitikimo pabaigoje TVF atstovai paklausė ko iš jų norėtų
profesinių sąjungų atstovai. Kristina Krupavičienė paklausė ką jie
mano apie mokesčių didinimą Lietuvoje, kurie, išskyrus darbo
jėgos apmokėjimą, yra vieni mažiausių Europoje. Darbdavių
atstovai ir jų finansuojama žiniasklaida Lietuvoje nuolatos
skundžiasi per dideliais mokesčiais ir reikalauja juos mažinti, nors
trūksta lėšų, gydytojų, mokytojų, policininkų ir kitų viešąsias
paslaugas teikiančių darbuotojų atlyginimams. TVF atstovai
sutiko, kad Lietuvoje mokesčiai, išskyrus, darbo jėgos
apmokestinimą, iš tiesų yra vieni mažiausių, bet jie mano, kad
reikėtų mokesčius ne didinti, o kitaip juos perskirstyti.
Ekonomistas Ričardas Garuolis atkreipė TVF atstovų dėmesį,
kad jų rekomendacijose Lietuvai įspėjimai, kad greitesnis už
darbo našumą atlyginimų augimas kelia grėsmę šalies ūkiui, nėra
teisingi, nes būtina atsižvelgti ir į pelningumą, kuris Lietuvoje yra
visada aukštesnis už Europos vidurkį. Lietuvos BVP vienam
gyventojui, darbo našumas yra tokie patys arba didesni nei
Estijoje ir Lenkijoje, bet vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra apie
30% mažesnis nei Estijoje ir apie 15% mažesnis negu Lenkijoje.
Atlyginimai Lietuvoje ir turi kilti sparčiau, tol kol pavys europinį
darbo našumo ir vidutinių atlyginimų santykį. TVF sutiko, kad tokia
padėtis Lietuvoje yra nenormali, bet jie tik norėję įspėti, kad
ateityje toks atlyginimų kėlimas gali grėsti Lietuvos ūkio augimui ir
gali stabdyti darbo našumo augimą.
Ričardas Garuolis atsakė, kad didesni atlyginimai didina
vartojimą, kuris didina investicijas, darbo vietų kūrimą, ir darbo
našumą. O Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas"
pirmininkė Kristina Krupvičienė pateikė prof. Raimondo Kuodžio
pavyzdį, kurį taip pat yra pateikusi Lietuvos vyriausybei pasirašant
Nacionalinį susitarimą.
Inf. LPS „Solidarumas“

30-ties metų jubiliejaus proga:
Oną EŽERINSKIENĘ

Gruodžio mėnesį
sveikiname
mūsų jubiliatus profesinės
sąjungos narius

UAB „Germanika“ darbuotoją

Vytautą KYMANTĄ

UAB „Glassbel Baltic“ darbuotoją

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais,
o nuveiktais darbais. Jų padarėte daug ir gerų.
Ir tiek kiek širdies šilumos atidavėte kitiems,
tiek jos vėliau ir sugrįžta.
Glauskite prie savęs tuos, kuriuos mylite ir
gerbėte, tada ir patiems netrūks artimųjų meilės,
draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys
metai te atneša, džiaugsmą, gerumą, ramybę,
namų šilumą ir viltį.

55-erių metų jubiliejaus proga:
Liną JURGAITIENĘ

UAB „Palangos gintaras“ darbuotoją

Alvydą ABELKĮ

UAB „Advantec Lietuva“ darbuotoją

50-ties metų jubiliejaus proga
Dianą ODINIENĘ

UAB „Palangos gintaras“ darbuotoją

45-erių metų jubiliejaus proga
Kastytį STONČIŲ

AB „Klaipėdos mediena“ darbuotoją

35-erių metų jubiliejaus proga
Marių KVIETKŲ

AB „Klaipėdos baldai“ darbuotoją

Jeleną Tkačenko, Janiną Bazuriną, Arūną Paužuolį, Dmitrij
Šabunevskij, Andrej Sinčenko, Ingridą Raišienę, Mindaugą
Liaudanskį, Violetą Obolevičienę, Nataliją Miklovienę, Redą
Palujauskaitę, Ramūnę Duonelienę, Ritą Vygantienę, Laimą
Garjonienę, Irmą Zubavičienę, Rūtą Birėtienę, Nataliją
Veličkienę.

Gimtadienio proga gruodžio
mėnesį sveikiname

Vilgelminą Čenokol, Stanislavą Urniežienę, Saidą
Tarozą, Darių Miklovą, Aurimą Rumšą, Gitaną Dirgelienę,
Janiną Kromelienę, Tatjaną Prolisko, Natašą
Jankauskienę, Milaną Kolesnikovič, Vidą-Mają Moisenko,
Stanislavą Alsienę, Vytautą Paulauską, Arūną Golšteiną,
Mindaugą Kairevičių, Egidijų Končių, Evaldą Petrauską,
Rolandą Šimkevičių, Jevgenij Archipenko, Aleksandr
Popov, Gediminą Ramanenko, Alą Šliachovskają, Olgą
Koroviną, Laimą Lukauskienę, Simoną Girdvainienę,
Joną Vitkovskį, Liną Zaleckienę, Saulių Gricių, Laimą
Andriuškevičienę, Remigijų Šimkų, Rasą Pietarienę,
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