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Žinios trumpai
Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje
Jau ne pirmą kartą profesinės sąjungos ir
darbdaviai susirenka iš anksto ir suderina savo
nuomones, kad per Trišalės tarybos posėdį būtų
taupomas laikas ir įgyvendintas Lietuvos Ministro
pirmininko Sauliaus Skvernelio prašymas kuo
greičiau iki kovo 10 d. apsvarstyti naująsias
Darbo kodekso pataisas, kad Seimas be savo
pataisų galėtų jį priimti per pavasario sesiją, o jis
įsigaliotų nuo liepos 1 d. Kai kurie darbdavių ir
profesinių sąjungų susitarimai valstybinių
institucijų atstovams pasirodė keisti, bet jie turėjo
sutikti, kad tai yra socialinių partnerių t.y.
profesinių sąjungų ir darbdavių susitarimo
reikalas, tuo labiau, kad Ministras Pirmininkas
S.Skvernelis savo pirmoje kalboje Trišalėje
taryboje pareiškė, kad Vyriausybė nesikiš į
Darbo kodekso svarstymus, ir kaip profesinės
sąjungos su darbdaviais susitars, taip ir bus. O
jei nesusitars - nuspręs LR Seimas.
________________________________________

Profesinė sąjunga „Solidarumas" pasiekė,
kad darbuotojams būtų pradėta mokėti už
prastovas
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“
pasiekė pergalę - įmonėje pradėta mokėti už
prastovas! Neįtikėtina, bet vienoje didžiausių ir
pelningiausių Lietuvos įmonių, AB „Lietuvos
geležinkeliai“, dvidešimt metų, pažeidžiant
Lietuvos įstatymus, darbuotojams nebuvo už
prastovas apmokama.
Inf. LPS „Solidarumas“

Su Kovo 8-ąja, mielos
moterys!

Te šviečia saulė danguje,
Te krenta vyrai Jums po kojom,
Te žydi rožės vazoje,
Juk šiandien - Kovo 8-oji!
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės
sąjungos,
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos vyrų kolektyvas

27 Laisvės pavasariai

Kiek rovė - neišrovė, kiek skynė - nenuskynė.
Todėl, kad Tu Šventovė, todėl, kad Tu Tėvynė.
Gerbiami klaipėdiškiai, įmonių ir
organizacijų darbuotojai, profsąjungos nariai ir
darbdaviai!
Sveikinu visus su Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo švente, linkiu stiprybės, sėkmingų darbų,
prasmingų idėjų, pilietiško aktyvumo ir vienybės.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos
pirmininkas

Kodėl narystė profesinėje
sąjungoje vis dar egzotika?

Darbdaviai, kaip stipresnioji darbo santykių šalis yra linkusi
darbuotojams sudaryti nepalankias darbo sąlygas, vėluoti mokėti
atlyginimą, nutraukti darbo santykius neišmokant darbuotojui
priklausančių išmokų ir pan. Tokiais atvejais darbuotojas jaučiasi
užspeistas į kampą ir nežino kokių veiksmų reikėtų imtis.
Paprasčiausias šios problemos sprendimo būdas – jungtis į
profesines sąjungas, tačiau narystė Lietuvoje yra maža. Kodėl?

Yra daugybė priežasčių, kodėl verta būti profsąjungos nariu.
Pavyzdžiui, LR Darbo kodekso straipsnis numato, kad profesinė
sąjunga turi teisę sudaryti kolektyvines sutartis, kuriose galima
nustatyti palankesnius darbo grafikus, didesnes išeitines išmokas
ir kitas socialines garantijas.
Reikšminga profsąjungos narių privilegija – darbuotojams,
išrinktiems į jų atstovaujamuosius organus negali būti skiriamos
drausminės nuobaudos ir jie negali būti atleisti iš darbo darbdavio
iniciatyva be išankstinio to organo sutikimo.
Profesinės sąjungos taip pat gali būti atstovais pagal pavedimą
teisme, jeigu jos atstovauja savo nariams darbo teisinių santykių
bylose. Vis dėl to, apklausos rodo, kad profesinėms sąjungoms
Lietuvoje priklauso iki 10 % dirbančiųjų. Apsisprendimui prisijungti
prie profesinių sąjungų daro įtaką darbuotojų baimė, kurią
sąlygoja įvairaus pobūdžio darbdavio grasinimai, tokie kaip
gresiantis atleidimas iš darbo ar pan., jei darbuotojas taps
profesinės sąjungos nariu. Tokie įspėjimai ne tik sukuria neigiamą
atmosferą darbe, tačiau yra ir gana sunkiai įrodomi. Paminėtina
tai, kad pagal Lietuvos Profesinių sąjungų įstatymo 10 str. 2 dalį:
„Darbdaviui ar jo įgaliotajam atstovui draudžiama sąlygoti
priėmimą į darbą arba siūlyti išlaikyti darbo vietą, reikalaujant, kad
darbuotojas nestotų į profesinę sąjungą ar išstotų iš jos“.
Ši nuostata darbuotojams ne visada yra žinoma, tačiau net ir
žinodami apie minėtą darbdaviui nustatytą draudimą, siekdami
išvengti konflikto, darbuotojai daugeliu atvejų pasiduoda darbo
vadovo spaudimui ir atsisako narystės profesinėje sąjungoje, net
nepasidomėję – galbūt ji gali būti „nematoma“?
Kitas, ne mažiau svarbus aptartas veiksnys – darbuotojo baimė
darbdavio atžvilgiu. Šis socialinis reiškinys byloja ne tik apie darbo
santykiais su darbdavius susijusio asmens neužtikrintumą,
pažeidžiamumą, tačiau ir apie sąmoningumo stoką. Net ir
turėdamas žinių apie profesines sąjungas ir narystę jose naudą,
darbuotojas pasiduoda darbdavio įtakai ir atsisako minties tapti
profsąjungos nariu, pamiršdamas jau nuo seno galiojančią
taisyklę – vienas lauke ne karys.
Trečia minėta priežastis – mokama narystė, taip pat suponuoja
tai, kad žmonėms trūksta sąmoningumo suvokti, jog įvertinus
sumokamos nario mokesčio sumos ir gaunamos naudos santykį,

darbuotojui gaunama nauda gerokai nusveria svarstykles į savo
pusę.
Jolita GAILIUTĖ
_________________________________________________

Atostogų laikas tapo politikų ir
darbdavių įrankiu

Po neseniai visuomenę sukrėtusios vaiko žūties,
Lietuvos Ministras Pirmininkas S. Skvernelis nusprendė
pasinaudoti Trišalėje taryboje vykstančiomis diskusijomis
ir taip pademonstruoti socialinį jautrumą.
Tačiau ar verta tikėti?
Premjeras Saulius Skvernelis viešai išreiškė viltį, kad
Trišalėje taryboje dėl darbo ir poilsio laiko su darbdaviais
besiderančios profesinės sąjungos pasieks savo ir naująjame
Darbo kodekse darbuotojams bus numatytos 22 – ne 20 –
darbo dienos atostogų:
„Viena iš priežasčių – dėl to, kad darbuotojai, dirbantys
žmonės galėtų pabūti daugiau su savo vaikais. Kad nereikėtų
tada jiems galvoti, ar reikia savo vaikus, kuriems trūksta
dėmesio, laiko, auklėti lazda, diržu ir panašiai. Tai viena iš
priežasčių – pabūti su šeima ilgiau, atsigauti ir pailsėti. Manau,
kad turime surasti „aukso vidurį“ – tikiuosi, kad Trišalė taryba
įsiklausys ir tas 22 dienas ir pasitarnaus visuomenės gerovei“, –
žurnalistams sakė Premjeras.
Nors išsakyti teiginiai ir skamba gražiai, tačiau reikėtų
nepamiršti, kad Trišalę tarybą sudaro ne vien profesinės
sąjungos ir darbdaviai, bet ir Vyriausybė. Taigi, svertų ir
galimybių išsakyti savo nuomonę Premjeras tikrai turi.
Kol kas atostogų klausimas lieka atviras. Prognozuojama, kad
ši, kaip ir kitos Darbo kodekso nuostatos, bus baigtos svarstyti
iki Seimo pavasario sesijos pradžios (kovo 10 d.). Tokiu atveju
kodeksas įsigaliotų liepos 1 dieną.
Rūta GELEŽINĖ

Krašto apsaugos ministrui
pristatytas pasiūlymas steigti
karių profesinę sąjungą

2017 m. vasario 02 d. Vš.Į. „Karių teisių gynimo centro"
vadovas Laimonas Jakas kartu su Lietuvos profesinės
sąjungos „Solidarumas" valdybos nariu Ričardu Garuoliu
susitiko su Lietuvos krašto apsaugos ministru Raimundu
Karobliu. Susitikimo metu naująjam ministrui buvo
pristatytas įstatymo projektas karių profesinei sąjungai
steigti. Karių profesinės sąjungos yra beveik visose Vakarų
Europos šalyse. Jos gerina savitarpio supratimą ir
bendradarbiavimą tarp karių bei jų vadų, padeda išvengti
tokių konfliktų, kurie vėliau sprendžiami teismuose. Deja,
Lietuvos kariuomenėje jau yra nemažai tokių atvejų, kada
kariams teko nuo savo vadų savivalės gintis teismuose. Tai
nėra gerai, nes tokie vadų piktanaudžiavimo atvejai atkreipia
žiniasklaidos dėmesį ir menkina Lietuvos kariuomenės
įvaizdį visuomenės akyse. Be to, karių profesinės sąjungos
prižiūri, kad kariais tinkamai rūpintųsi už tai atsakingos
institucijos, kad kariai gautų tinkamą maistą, ekipuotę,
savalaikę medicininę pagalbą ir pan. Jei kariu yra gerai
pasirūpinta, jis sugebės gerai atlikti savo pareigą apginti
Tėvynę. Tai tampa ypač svarbu dabar, kad vyksta karas
Ukrainoje ir tarptautinė padėtis tampa vis mažiau
prognozuojama. Streikuoti visose karių profesinėse
sąjungose uždrausta. Krašto apsaugos ministras atidžiai
išklausė pasiūlymus ir pažadėjo artimiausiu metu įsigilinti į
pateiktą informaciją. Ministras prisipažino, kad yra atviras
dialogui su visomis karių organizacijomis, ir priėmė
asociacijos „Karių vienybės", kurios pirmininku yra L. Jakas,
bendradarbiavimo pasiūlymą su Lietuvos Krašto apsaugos
ministerija, kurio pagrindu derins bendradarbiavimo sutarties
projektą. Ministras padėkojo už pateiktus pasiūlymus ir
pažadėjo, kad šis susitikimas nebus paskutinis.
Laimonas JAKAS

2 puslapis

Ką valstybės tarnautojams reikia
žinoti apie įstaigos pertvarkas?

Artėjant numatomai Valstybės tarnybos pertvarkai, šioje
tarnyboje dirbantiesiems atėjo metas pasirūpinti savo
teisine apsauga. Nors kartais pertvarkos vykdomos taip
kardinaliai, jog atrodo neliks ne tik darbo vietos, bet ir
pačios pertvarkomos institucijos, darbuotojui tokioje
situacijoje svarbu nepasimesti ir žinoti, kad net ir tokioje
situacijoje jis turi tam tikras teises bei galimybes.

Pertvarka jau numatoma ar numatoma numatyti?

Gandai ir nepatikrinta informacija yra daugiausiai bereikalingo
streso darbuotojams sukelianti struktūrinių pertvarkymų pusė.
Be to, būtent pasitelkiant gandus kartais sukuriama situacija,
kuri kartais ir išprovokuoja pertvarkas.
„Šiais metais dirbome su keletu mokyklų, kuriuose sklandė
gandai apie būsimus pertvarkymus ir moksleivių klasių
mažinimą. Natūralu, kad mokinių tėvai tai išgirdę surado savo
vaikams kitas mokyklas, kuriose klasės numatytos. O nebelikus
mokinių, mokykloms iš tiesų prireikė imtis pertvarkų ir mažinti
klasių skaičių“ – sako LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis
Juknis.

Jei pertvarkymai vis dėl to vyksta

Darbo kodeksas ir kiti įstatymai numato tam tikrus žingsnius,
skirtus kuo labiau sušvelninti ir sumažinti neigiamas struktūrinių
pertvarkymų pasekmes dirbantiesiems – tiek tiems, kurie
praras darbą, tiek tiems, kurie liks darbuotis toliau. Lietuvos
profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis
išvardino keltą momentų:
Visų pirma, dėl etatų mažinimo atleidžiamam darbuotojui turi
būti siūlomas kitas darbas toje pačioje kompanijoje, jei yra tokia
galimybė. Pavyzdžiui, atleidžiamam vadybininkui turi būti
pasiūlyta naktinio sargo vieta, jeigu kompanijoje yra laisva tokia
pozicija. Vykdant kompanijos reorganizaciją, darbuotojai turi
būti atleidžiami tam tikra tvarka. Pavyzdžiui, darbe sužaloti ar
profesine liga sergantys darbuotojai turi pirmumo teisę išsaugoti
savo darbo vietą. Tokią teisę taip pat turi tie darbuotojai, kurie
yra profesinių sąjungų renkamų organų nariai.
Atleidžiamų darbuotojų skaičius turi turėti realų pagrindą.
Prieš atleidimus darbdaviai privalo surengti susitikimą su
darbuotojais ir jų atstovais, kuriame būtų pateikiama visa
informacija apie numatomus veiksmus, darbuotojų socialines
garantijas ir teisinę padėtį.

Atsiskleidžia profesinės sąjungos reikšmė

Struktūrinių pertvarkymų metu geriausiai paaiškėja, ar žmogus
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laiku bei tinkamai pasirūpino savo darbu. Svarbi tampa ne tik
pati narystė profesinėje sąjungoje, bet ir jos tinkamas
pasirinkimas.
Profesinė sąjunga gali kovoti su darbdaviu, pvz.: netinkamai
vykdomą struktūrinių pertvarkymų procesą gali apskųsti
teismui (kaip nutiko Kauno m. savivaldybėje). Ji gali ir
bendradarbiauti su darbdaviu – derėtis ir iškovoti darbuotojams
didesnes išeitines kompensacijas ar kitokių papildomų
lengvatų (kaip nutiko vienoje Tauragės savivaldybės įmonių).
Tačiau ji gali ir paprasčiausiai užmerkti akis, bei nedaryti
nieko. Todėl paviršutiniškai priimtas sprendimas stoti į pirmą
pasitaikiusią ar pagal pavadinimo gražumą pasirinktą
profsąjungą, nepasidomint jos kovingumu, turimu bylų
skaičiumi, veikla – atsiliepia būtent tuomet, kai jos labiausiai
Rūta GELEŽINĖ
reikia.
___________________________________________________

Kiek uždirbame priklauso ir
nuo to, kuo dirbo mūsų tėvai

Iš skurdesnių šeimų kilę žmonės uždirba mažiau, nei tą
patį darbą dirbantys turtingesnių socialių sluoksnių
atstovai, atskleidė Jungtinėje Karalystėje atliktas tyrimas.
Jungtinės Karalystės Socialinio judrumo komisijos tyrimas
atskleidė, kad iš darbininkų šeimų kilę žmonės, net ir turėdami
tokį pat išsilavinimą, patirtį ir užimdami tą pačias pareigas,
uždirba vidutiniškai 7% mažiau nei jų kolegos, kilę iš
turtingesnių šeimų. Ši atskirtis yra dar didesnė moterų ir etninių
mažumų grupėms priklausantiems žmonėms.
Šis reiškinys iš dalies aiškinamas tuo, kad žmonės, kurių
tėvai dirbo aukštesnio išsilavinimo reikalaujančius darbus,
dažniausiai būna geriau išsilavinę. Statistiškai jie taip pat
dažniau dirba didesnėse įmonėse ir gyvena sostinėje, o abu
šie veiksniai asocijuojami su didesniu uždarbiu. Tuo tarpu
žmonės kilę iš skurdesnių šeimų dažniau savo karjerą pradeda
nuo žemesnės kvalifikacijos ir mažiau apmokamų darbų.
Ši diskriminacijos rūšis skiriasi tarp skirtingų profesijų.
Pavyzdžiui, tarp slaugos, socialinio darbo, pedagogikos ir
tiksliųjų mokslų sričių darbuotojų atlyginimų skirtumas yra
pakankamai nedidelis, tuo tarpu medicinoje ir finansų srityse jis
milžiniškas: medikų atlyginimai gali skirtis iki 10 tūkst. svarų
sterlingų per metus, dirbančiųjų finansų srityje – daugiau nei
13,7 tūkst. svarų.
Tiesa, verta atkreipti dėmesį, kad šie rezultatai nebūtinai
atspindi situaciją, esančią Lietuvoje. Minimas tyrimas atliktas
JK, kurios visuomenė istoriškai giliai elitistinė.
Rūta GELEŽINĖ

Kuo baigiasi 60 valandų darbo
savaitė?

Darbas – vertybė, tačiau persidirbimas – ne. Lietuvoje
ruošiantis priimti Darbo kodeksą, leidžiantį darbo savaitę
prailginti iki 60 val. per savaitę, primename 2007 metais
darboholizmu garsėjančioje Japonijoje nutikusį incidentą,
atskleidusį, kuo baigiasi perdėtas „darbštumas“.
2007 metais Japoniją supurčius žemės drebėjimui, Tomoyuki
Mukaide, vietiniam policijos pareigūnui, teko du mėnesius
dirbti be pertraukos, padedant šimtams sužeistų žmonių ir
dešimtims tūkstančių praradusiųjų namus.
Tačiau didžiulio darbo krūvio našta jį ėmė slėgti, tad japonas
rado originalų būdų kaip išsisukti nuo darbo: pasiėmė peilį ir
keliskart dūrė sau į pilvą, o atvykusiai policijai pasakė, kad jį
užpuolė nežinomas užpuolikas.Žinoma, tokie drastiški metodai
kaip išsisukti nuo darbo mums gali pasirodyti keistoki, tačiau
verta prisiminti, kad šioje šalyje darbuotojai ne tik yra verčiami
dirbti neprotingai ilgus viršvalandžius, bet daugelis jų ir patys
nesiveržia namo anksčiau už kolegas, bijodami pasirodyti
tingiais ar nelojaliais. Pavyzdžiui, remiantis statistika, kad vien
2007 metais, kuomet vyksta anksčiau aprašytos istorijos
veiksmas, bent ketvirtadalis 30-39 metų amžiaus vyrų dirbdavo
daugiau nei 60 valandų per savaitę. Ir tokie veiksmai duoda
rezultatų: nors Japonija yra visuotinai giriama kaip viena
didžiausių pasaulio ekonomikų, ji jau kenčia nuo
beatodairiškos darbo kultūros sukeltų pasekmių: būtent čia
fiksuojami milžiniški darbe patiriamo streso sukeliamų ligų – ir
net savižudybių – skaičiai, visuomenės senėjimas ir to
sukeliamas darbo jėgos trūkumas, mažas gimstamumas ir
panašios problemos. Ar ateityje mes tapsime naująja Japonija,
plušančia iki išsekimo po 60+valandų per savaitę ir
besižalojančia dėl nepakeliamo streso – parodys laikas.
Tačiau aišku viena, prie tokios ateities jau judama – su
naujojo darbo kodekso projektu.
Inf. „The Guardian“

Kai žvėrys vadovauja valstybei

Mes dažnai gyvenime ieškome paralelių. Lyginame įvykius,
žmones, veiksmus…
Tragedija Kėdainiuose, kai buvo užmuštas ketverių metukų
berniukas, turi panašumų su mano brolio dukrelės istorija. Jam
buvo ketveri. Jai – ketveri taip pat. Jį mušė artimieji. Ji
pasakojo, kad motinos draugai ją skriaudžia. Ir vienu, ir kitu
atveju neatsirado žmonių valdžioje, kurie gintų šiuos mažylius.
Dauguma, kurie davė įsakymą vykdyti prievartą 2012 m.
gegužės 17 d. Garliavoje, ir kurie pateisino tokius veiksmus, ir
šiuo metu yra valdžioje. Ta pati E. Žiobienė, kuri tuo metu
verkė iš džiaugsmo. Tas pats S. Skvernelis, davęs įsakymus
policininkams. Tos pačios Vaiko teisių apsaugos tarnybos
darbuotojos: E. Talailienė, atvykusi su antklode imti
mažametės, G. Didžbalienė, laužusi mergaitės rankas. Ko
galima tikėtis iš jų? Nieko. Jie tik dėl „grožio”. Tuščia vieta.
Kauno Vaikų ligų klinikos vadovas Rimantas Kėvalas sakė,
kad gydymui atvežama daugybė šeimose sužalotų vaikų. Ar
vyksta tyrimai? Kodėl jie nutraukti? Ar jie tikrinami šiuo metu?
Ką veikia Generalinis prokuroras? Ką veikia Prezidentė? Ji
visus skundus perduodavo D. Valiui, o šiuo metu – E. Pašiliui.
Arba dar paprasčiau – atsakoma, kad Prezidentė į
prokuratūros ir teismų darbą nesikiša. Taip, iš tiesų nesikiša,
kai aukos verčiamos nusikaltėliais, kai po teismus tampomi
žmonės, gynę nuskriaustą vaiką. Generalinis prokuroras E.
Pašilis skundus persiunčia K. Betingio vadovautai prokuratūrai.
Žodžiu, uždaras ratas. Niekam niekas neįdomu.
O kuri gali kreiptis skriaudžiamas keturmetis? Niekur. Jeigu
aš, būdama teisininkė, nesugebėjau apginti savo brolio
dukrelės. Jeigu žvėrys ją draskė ir grobė, tai ką kalbėti apie
kitus. „Prievartą prieš vaiką negalima” – tai tik deklaracija, tušti
žodžiai. Beveik viskas Lietuvos valstybėje - tik spektaklis.
Teisingai komentatorius pasakė apie E. Žiobienę ir kitus

veikėjus, neva ginančius vaikus: „Jie kaip žuvys prekybos centre,
žiobčioja ir nieko nedaro”. Ne įstatymų Lietuvoje trūksta. Trūksta
padorių žmonių valdžioje. Trūksta žmonių su sąžine ir širdimi.
Nėra nei žmonių, nei piningų vaikų gynybai, bet valstybės įvaizdžio
kūrimui išleisti 63 milijonai litų.
Kokio įvaizdžio kūrimui? Korumpuočiausios valstybės, pedofilų
lizdo Europoje? Šalies, kur Seimo nariai ima 100 tūkstančių euro
grynais „paskolas” degtinės buteliuose? Kai pliki advokatai neša
vaikus iš gimtų namų, o teisėjai priima sprendimus, kad nenešė?
Pasidomėkite šiuo metu Lietuvos Aukščiausiajame Teisme
kasacine tvarka nagrinėjama byla, kurioje pateiktas garso įrašas
apie tai, kad Lietuvoje viskas perkama – parduodama.
Pasidomėkite kieno balsas tame įraše, kas dalyvavo ir dalyvauja
šioje byloje. Kaip pavadinti tokią valstybę? Žvėrių gauja? Kai
žvėrys vadovauja valstybei, lieka vienintelis kelias – kelias į
susinaikinimą.
Neringa VENCKIENĖ

Mere Vytautai Grubliauskai!
Kaip pas Jus patekti į
priėmimą? Ką daryti, kad
tarnautojai imtų dirbti mūsų,
klaipėdiečių naudai?

_____________________________________________________________________________________________________

LIETUVOS JUODOJI DATA
2017 m. kovo 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 58-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.
Virginija JURGILEVIČIENĖ

2012-05-17 Garliavos miestelio šturmas. Iš savo senelių namų per
prievartą, padedant Lietuvos policijai, advokatas Černiauskas ir L.
Stankūnaitė neša į nežinią Drąsiaus Kedžio dukrelę Deimantę.

2017 m. sausio mėn. 26 dieną prie savivaldybės pastato
susirinko grupė miestiečių. Atėjo su plakatais išsakyti
ilgamečio klaipėdiečio, našlio Virginijaus Simanausko,
auginančio dvi mažametes dukras, problemą. Savivaldybės
tarnautojai apie ją žino seniai, tačiau nesprendė, o atvirkščiai,
tyčiojosi, siūlė važiuoti gyventi pas seserį į Ameriką. Vaikų
teisių atstovai pasiūlė lengviausią kelią spręsti susidariusią
skausmingą situaciją - dukras atiduoti į vaikų namus ir taip
būsto problema išsispręs savaime. Šiandien našlys su
dukromis gyvena bendrabučio kambaryje, antrame aukšte.
Vaikai po pamokų bijo eiti namo, dėl po bendrabučio
koridoriais lakstančių šunų bei slampinėjančių girtų kitų
kambarių gyventojų. Vaikai dažnai serga kvėpavimo ligomis,
nes jiems tenka kasdien kvėpuoti rūkančių kaimynų smarve.
Būtina keisti gyvenimo sąlygas dar ir todėl, kad mergaitės
auga, greit bus paauglės, o turės gyventi viename kambaryje
su tėvu. Pirmoji pro piketuotojus praėjo mero pav. Judita
Simonavičiūtė. Eidama pralemeno – „etatiniai“.
Ji nuskubėjo prie kitų piketuotojų, reikalavusių nestatyti
krematoriumo prie Joniškės kapinių.
Kitas Klaipėdos miesto tarybos narys, sustojęs ir
pasidomėjęs kokia proga susirinko ir piketuoja klaipėdiečiai,
buvo Vytautas Čepas. Pasirodo, jis gerai pažįsta V.
Simanauską. Dėl našlio problemos net kreipėsi į Klaipėdos
miesto savivaldybę. Jis pasiūlė piketo organizatoriui Virginijui
Simanauskui būti dar aktyvesniu
Nukelta į 3 pusl.

3 puslapis

„Darbininkų balsas,“ 2017 m. kovo mėn.

Neimk vokelio, o sužinojęs
pranešk, nes kitaip:

*jau rytoj tave apgaus tavo darbdavys;
*įvykus nelaimingam atsitikimui, daugiau mokėsi
už gydymą;
*susirgęs neturėsi už ką nusipirkti vaistų;
*atostogausi be pinigų;
*negalėsi gauti paskolos ir pirkti išsimokėtinai;
*tavo vaikai negaus tinkamo švietimo;
*senatvėje gausi mažą pensiją.
Vokelyje alga – gyvenimas skurde!
Mokesčių inspekcijos pasitikėjimo telefonas: 1882

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

Erikas LESAUSKAS – tel. (8-683) 93951
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Mere Vytautai Grubliauskai!
Kaip pas Jus patekti į priėmimą?
Ką daryti, kad tarnautojai imtų
dirbti mūsų, klaipėdiečių
naudai?

sprendžiant jo šeimai aktualią problemą. Nepasididžiavo, prie
piketuotojų taip pat priėjo Klaipėdos miesto tarybos narys
Artūras Razbadauskas ir palinkėjo sėkmės. Kiekvienam
piketuotojui ranką paspaudė viena aktyviausių opozicijos
atstovių, Klaipėdos miesto tarybos narė Nika Puteikienė.
Vėliau Virginijus Simanauskas pasisakė iš Klaipėdiečių
tribūnos. Žmogus žodžiu išdėstė problemą ir paprašė ją
spręsti. Meras, išklausęs našlio pasakojimo, pasiūlė palikti
prašymą ir replikavo, kad tokios problemos nesprendžiamos iš
Klaipėdiečių tribūnos.
Mere, mes, visuomenininkai, Jums primename, kad V.
Simanauskas ne vieną kartą buvo priėmime pas Socialinio
būsto skyriaus vedėją Danguolę Netikšienę. 2013 metais
prašėsi į priėmimą ir pas Jus, tačiau atsisakėte suteikti
audienciją, nepanorote jo išklausyti. Gal paaiškinsite kaip
paprastam klaipėdiečiui patekti pas Jus? Atsakykite, ką reikia
daryti, kad Klaipėdoje socialiai jautrių šeimų buitinės
problemos būtų operatyviau sprendžiamos?
Virginija JURGILEVIČIENĖ
Daugiavaikių šeimų bendrijos pirmininkė
Virginijus PARTAUKAS
Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos Klaipėdos
atstovybės narys

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 atlyginimo, viešas
įmonių, bendrovių, organizacijų paskelbimas, kurioms
pateikti darbuotojų ieškiniai dėl uždelsto ir neišmokėto
darbo užmokesčio bei delspinigių išieškojimo.
„Darbo ginčų komisija turi paisyti teismų praktikoje priimto
principo in dublo pro reo (visos abejonės aiškinamos
darbuotojui naudingesne linkme).“

UAB „Kaizen Group,“ UAB „Tiksliosios mechanikos
technologijos,“ UAB „Visi logistikos sprendimai,“ UAB „Arkas,“
UAB „Aleto-Tex,“ UAB „Gaustas,“ UAB „Lakaja,“ UAB
„Albundo,“ UAB „Merlangas,“ UAB „Jurinda,“ UAB
„Geoterma,“ UAB „Robrona.“
________________________________________________

Darbuotojų teisių pažeidimai
sukėlė įtarimų dėl finansinių
nusikaltimų

Darbuotojų teisių pažeidimai vienoje Kauno miesto
savivaldybės įmonių sukėlė įtarimų dėl finansinių
nusikaltimų. Tad po darbuotojų prašymu atlikto
patikrinimo, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“
kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo.
Dar spalio mėnesį buvo atliktas patikrinimas UAB „Kauno
butų ūkis“. Tuomet įmonės vadovas nedegė noru teikti
informaciją, susijusią su darbuotojų darbo sąlygoms,
užmokesčiu, taisyklėmis, nei profesinei sąjungai, nei
antstoliui. Kadangi minima informacija susijusi ne tik su
darbuotojų padėtimi ir darbo sąlygomis, bet ir finansine
informacija, o jos prieinamumą saugo Įstatymas, šis
informacijos slėpimas sukėlė pagrįstų abejonių dėl įmonės
finansinės veiklos skaidrumo.
Priminsime, kad UAB „Kauno butų ūkis“ šiuo metu
atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo
kodekso 177 straipsnį, numatantį baudžiamąją atsakomybę
už trukdymą profesinės sąjungos veiklai.
Inf. LPS „Sandrauga“

„Drąsos kelias“ politinės partijos
Klaipėdos skyrius
Piliečius priima darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

Skyriaus būstinė adresu:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
(priešais Sporto rūmus, durų kodas -247)
Tel. (8-46) 217825, tel./faksas: (8-46) 411019
Mob. tel. 8-686-17406 (Omnitel), 8-607-00133 (Tele2)
El. paštas: klaipeda.drasoskelias@gmail.com

Šiandien tavo gynėjas –
profesinė sąjunga!

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė
sąjunga bei Žemaitijos baldininkų darbininkų
sąjunga į savo gretas priima darbuotojus savo
teisėms ginti, dėl darbo sąlygų, darbo
apmokėjimo bei socialinei padėčiai gerinti.
Nemokamai surašome ieškinius ir prašymus
teismams bei Darbo ginčų komisijoms prie
Valstybinės darbo inspekcijos.
Atstovaujame savo narius ginčuose
ir
derybose su darbdaviu, o darbo bylose Darbo ginčų komisijose prie Valstybinės darbo
inspekcijos ir teismuose.
Savalaikė narystė yra vienas iš svarbiausių
saugiklių, saugant ne tik savo darbo vietą, bet
ir darbo užmokestį bei kitas socialines
garantijas.
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21,
LT- 92254 Klaipėda (priešais Sporto rūmus,
durų kodas: 247)
Tel. (8-46) 217825, (8-46) 411019
Mob. tel. (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS

Apie tai, kaip LR Seimas 2017 m.
vasario 14 d. per 20 ir 1 minutę
Tautai išaiškino Lietuvos Konstitucijos 137 staipsnį, ratifikuodamas karinę Lietuvos ir JAV sutartį

LR Seimui (111 Seimo narių balsavo už sutartį, kuri akivaizdžiai
prieštarauja 137 Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniui)
užteko 20 minučių diskusijoms rytiniame posėdyje ir 1 minutės
vakariniame posėdyje. Įsivaizduojate, užteko 1 minutės! Čia, kaip
Garliavos šturmo metu: „Eini dabar, arba po vienos minutės,
kitokio pasirinkimo tu neturi…”
Seimas per vieną minutę vienbalsiai patikėjo Krašto apsaugos
viceministro Vytauto Umbraso išaiškinimu, kad sutartyje su JAV
nekalbama apie jokias karines bazes ar jų steigimą. Išgirdus tokį
paaiškinimą iš Seimo tribūnos kyla daug natūralių klausimų.
Tai kodėl daug Lietuvos žmonių sutarties tekste mato akivaizdų
prasilenkimą su LR Konstitucijos 137 straipsniu?
Kyla natūralus klausimas, kodėl Lietuvos oficialioji žiniasklaida
Tel.tyli
(8-46)
217825,
411019,
17406
tylėjo,
ir, atrodo,
kad(8-46)
sėkmingai
tylės(8-686)
šiuo klausimu?
Kodėl nuo visuomenės buvo slepiama tiek sutarties pasirašymo
planuojama data, tiek sutarties ratifikavimo data? Pvz. LR Seimo
posėdžių plane neeilinėje vasario 14-os d. sesijoje net prieš
kelias valandas, t.y. net tą pačią dieną, nebuvo paskelbta, kad
Seimas planuoja per vieną minutę!!! ratifikuoti sausio 17d.
pasirašytą sutartį su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.
Kyla natūralus klausimas, kodėl žiniasklaidai, kuri negalėjo
užmigti, aiškindamasi Kildišienės viešas „paslaptis”, taigi, tai
pačiai žiniasklaidai visiškai neįdomu, kad Lietuvoje neribotam
laikui įsikurs tūkstančiai JAV karių? Taigi, kodėl tokia tyla? Kodėl
toks neadekvatumas? Kai į Lietuvą atskrido pabėgelių irakiečių
šeima (tėtis, mama ir du maži vaikai, kurie vėliau iš Lietuvos
pabėgo į Švediją) – Vilniaus oro uoste buvo visos Lietuvos
televizijos ir visi portalai. O čia, Seimo sprendimu bus leista
įsikurti Lietuvoje dideliam kiekiui kariškių, kuriems, pirmiausia
galios tik jų šalies baudžiamoji teisė – ir nieko, nė pusės žodelio?
Kodėl visuomeninio LRT laidose nėra vietos žmonėms, kurie
nemano, kad tokiu būdu Lietuva taps labiau saugesnė. Tiesa, gal
tai būtų kitas klausimas.
Na būtų įdomu sužinoti ar dar gyvi esantys LR Konstitucijos
kūrėjai iš tiesų sako, kad mūsų sąjungininkų, pvz. JAV, karinė
bazė nėra ta bazė apie kurią kalba 1992-ųjų metų spalio 25 d.
priimta LR Konstitucija? Ir, jeigu to paprasto 137 Konstitucijos
straipsnio autoriai pasakytų, kad Konstitucijos tekstas yra super
paprastas ir aiškus, kad būtų galima kažkaip kitaip jį interpretuoti
– tai kokioje vietoje atsidurtų tie 111, padėjusių priesaikos dieną

savo delną ant tos pačios (ne kitos, arba ne dar kitos)
Konstitucijos?!

2017 02 14 Neeilinė LR Seimo sesija dėl JAV karinės sutarties

P.S. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 straipsnis:
„Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio
naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.“
Redakcijos nuomonė: Jei jau 111 Seimo narių ratifikavo
karinę sutartį su JAV ir įstatymu leido užsienio kariams būti
Lietuvos teritorijoje bei nustatė jų statusą, kuriuo užsienio
kariams, padarius nusikaltimą Lietuvos teritorijoje ( pvz. jei
karys per „klaidą“ nušautų Lietuvos pilietį ar „netyčia“
išgwaltavotų kokią moterį), jam būtų taikoma ne Lietuvos, o
tik jų šalies baudžiamoji teisė. Tai gal reikėtų keisti visą LR
Konstituciją. Būtų naudinga papildyti, kad teismuose
dalyvautų teismų tarėjai ar prisiekusiųjų teismas, kad Lietuvos
teritorijoje bazuotusi svetimos valstybės kariuomenės daliniai,
sumažinti Seimo narių skaičių (iš jų naudos, kaip nuo žąsies
vandens), taikyti valstybės pareigūnams ir tarnautojams
personalinę atsakomybę, savo nusikalstomais veiksmais bei
sprendimais padarusiems turtinę ir neturtinę žalą Lietuvos
valstybei bei piliečiams.Ar išdrįs dabartiniai „žalieji valstiečiai“
imtis šios iniciatyvos ir pateisinti Lietuvos rinkėjų lūkesčius?

4 puslapis

Vienkartinės pašalpos
skyrimo tvarka
Profsąjungos nariams pašalpa
skiriama šiais atvejais:

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
liudijantį ar vaiko gimimo faktą liudijantį
dokumento kopiją, gaisro atveju priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma,
mokymo įstaigos pažyma, kad vaikas mokosi
pirmoje klasėje.

„Darbininkų balsas,“ 2017 m. kovo mėn. Nr. 3 (283)
Seminarai - nauda darbuotojams

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos atstovės,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ darbuotojos Tamara
Čiulanova ir Tatjana Lapickaja, dalyvavusios 2016 m. gruodžio
13-15 dienomis Lenkijoje, Krokuvos mieste vykusiame seminare
„Darbuotojų profesinės sveikatos ir saugos atstovavimas bei
efektyvi priežiūra“ įgijo naudingų žinių.
Seminarą organizavo Europos profesinių sąjungų institutas,
kartu su Lenkijos profesine sąjunga OPZZ bei Lietuvos
profsąjungų konfederacija. Seminare dalyvavo atstovai iš kitų
valstybių - Latvijos, Lenkijos, Maltos, Švedijos, Ukrainos.
Šiuo metu Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
atstovės Tamara Čiulanova ir Tatjana Lapickaja įgytas seminare
naudingas žinias, įdomias idėjas, kartu su l/d. „Žiburėlis“
kolektyvu pritaiko kasdieniniame darbe. „Darbininkų balsas"
_________________________________________________

Profesinės sąjungos derino
savo nuomones su darbdavių
organizacijomis

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
Mob. tel. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

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

Profsąjungos narių dėmesiui!

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga bendrame 2017 m.
sausio 28 d. tarybos posėdyje n u t a r ė:
- nuo 2017-02-01 nariams, kurie sirgo daugiau kaip mėnesį
pašalpų neskirti, nes profsąjungos nariai, dirbantys pagal
darbo sutartis yra drausti socialiniu draudimu ir gauna iš
SODROS ligos pašalpas.
Kitose išvardytuose Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos
aprašo penkiose punktuose materialinė pašalpa
profsąjungos nariams bus skiriama.
Inf. DB

LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė posėdžiauja su
darbdaviais dėl Darbo kodekso straipsnių derinimo.

2017 vasario 14 d. profesinės sąjungos ir darbdavių
organizacijos susirinko Lietuvos pramonininkų konfederacijoje
Vilniuje suderinti savo nuomones dėl Darbo kodekso prieš
Trišalės tarybos posėdį, kuris truko nuo 9:00 val. iki 11:30 val.
Buvo aptarta darbo sutarčių pasirašymas, jų nesilaikymas,
konfidencialumas ir kiti darbo santykius gerinantis Darbo
kodeksas.
Deja, daugeliu klausimų suderinti nuomones su
darbdaviais nepavyko. Panašu, kad jie dar nesupranta, kad tik
gerindami darbuotojų ir darbo sąlygas bei suteikdami daugiau
teisių profesinėms sąjungoms atstovauti savo narius, jie gali

išsaugoti savo darbuotojus nuo emigracijos į šalis, kuriose ne
tik atlyginimai, bet ir socialinės garantijos yra geresnės.
Diskusijose buvo atskleistas faktas, kad blogas Lietuvos
darbdavių pavyzdys užkrečiantis. „LIDL" padalinys Lietuvoje
gavo iš Vokietijos nurodymą tuoj pat atleisti tuos darbuotojus,
kurie taps profesinės sąjungos nariais. Panašiai buvo
švediškoje „IKEA" įmonėje Lietuvoje, kai pagal skandinaviškus
standartus buvo bandoma steigti profesinę sąjungą.
Profesinės sąjungos kūrėjams buvo sumokėta vienerių metų
atlyginimo kompensacija ir jie išėjo iš darbo pagal šalių
susitarimą. Keista, kad darbdaviai nori nuslėpti, kolektyvines
sutartis, pasirašytas su profesinėmis sąjungomis.
Jei kolektyvinės sutartys palankios dirbantiesiems, įmonės
bus patrauklesnės investitoriams ir geriems darbuotojams.
Darbuotojai bus labiau ištikimi savo įmonei ir taip padidės
darbo našumas.
Inf. LPS „Solidarumas“
_________________________________________________

Darbo ginčai prieš skandalingos
reputacijos įmonę

Klaipėdos darbo ginčų komisijoje nagrinėtas ginčas tarp
Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovaujamo
tolimųjų reisų vairuotojo ir transporto įmonės „Visi logistikos
sprendimai“. Kaip eilinis nesutarimas dėl nesumokėtų pinigų
prasidėjusi istorija atskleidė ir daugiau darbuotojo teisių
pažeidimų, kurie akiplėšiškumu šokiravo net ir visko mačiusius
komisijos narius.

Už darbą pinigų negavo
Nuo 2016 m. spalio mėnesio logistikos bendrovėje dirbęs
Dainius (vardas pakeistas, tikrasis vardas ir pavardė
profesinei sąjungai yra žinomi) už darbą negavo nei cento.
Nors tolimųjų reisų variuotojams įvairios problemos dėl
darbo užmokesčio pasitaiko kur kas dažniau, dažniausiai
„nusukamas“ atsiskaitymas už kelionę (pvz.: kilometrus).
Tačiau šiuo atveju nebuvo sumokėtas net simbolinis, darbo
sutartyje įformintas minimumas.
Buvo atleistas ligos metu
Padirbėjęs be užmokesčio, Dainius netrukus susidūrė su
sveikatos problemomis, o besigydant, ligos nedarbingumo
metu, sužinojo, kad yra atleistas. Kadangi pats darbdavys
apie tai kalbėtis su darbuotoju nematė prasmės, apie
atleidimą Dainius sužinojo iš Sodros. Todėl dabar bylinėjimosi
proceso metu reikalaujama atlygininti ne tik įsiskolinimus,
tačiau ir dėl tokių veiksmų kilusią neturtinę žalą.
Komentarų apie šią įmonę ir jos pomėgį nemokėti
darbuotojams atlyginimų apstu ir internete.
Inf. „Darbininkų balsas“

45-erių metų jubiliejaus proga
Kovo mėnesį
sveikiname mūsų
jubiliatus profesinės
sąjungos narius

65-erių metų jubiliejaus proga:
Olgą SOLOPOVĄ
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro darbuotoją
Reginą KLIAUTIENĘ
Všį Šilutės Pirminės sveikatos priežiūros centro
darbuotoją

60-ties metų jubiliejaus proga

Natalją TARASOVĄ
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ darbuotoją

55-erių metų jubiliejaus proga

Jolantą ČERVINSKIENĘ
AB „Klaipėdos mediena“ darbuotoją

Nataliją KALIMAN
AB „Klaipėdos baldai“ darbuotoją

35-erių metų jubiliejaus proga:
Sergėjų POLIAKOVĄ

UAB „Espersen Lietuva“ darbuotoją

Svetlaną MOROZOVĄ

UAB „Germanika“ darbuotoją

30-ties metų jubiliejaus proga:

Laurą BUTENYTĘ
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narę

Aurimą PAULAUSKĄ

UAB „Glassbel Baltic“ darbuotoją

Tų laimės valandų taip reta
Ir jos prabėga, kaip vanduo…
Lai bus gražiausi dar ateinantieji metai,
Lai bus jie Jums pavasaris, o ne ruduo!
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Gimtadienio proga kovo mėnesį sveikiname
profsąjungos narius:
Birutę Vaškienę, Jeleną Goltfeld, Montvydą Poškų,
Zofiją Sokolovą, Albiną Juknių, Rimą Tunaitį, Rūtą
Korkuzienę, Antaną Razgauskį, Reginą Gaidienę, Daivą
Mikutienę, Nadeždą Zbarazkają, Osvaldą Gitenį, Aivarą
Vuosaitį, Joaną Untulienę, Genadij Michailov, Jolantą
Randienę, Dianą Tamsevičienę, Daną Pumputį, Andrį
Adamovičs, Modestą Saudargą, Stasį Mažeikį, Silvą
Skrinskaitę, Živilę Matonienę, Ingridą Malinauskienę,
Aušrą Mieleikienę, Ingą Urnikytę, Vladislovą Raštikį,
Ričardą Šaltį, Zitą Zaicevą, Darių Turauską.

Gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj
Širdis džiaugsmu suvirpės.
O per metų dienas, per tamsias ir šviesias
Te visad Jus laimė lydės.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
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