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Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas“
Koordinecinėje taryboje

2017 rugpjūčio 5 d Vilniuje įvyko Lietuvos profesinė sąjungos
„Solidarumas“ koordinacinė tarybos posėdis, kuriame buvo
patvirtinti profesinės sąjungos pasiūlymai Nacionaliniam
susitarimui bei pritarta reikalavimui nuo naujų metų didinti
minimalią algą iki 500 eurų. Ypač didelis dėmesys buvo skirtas
profesinių sąjungų stiprinimui ir lyderių apsaugai, nes paskutiniu
metu padaugėjo išpuolių prieš profesines sąjungas. 2017 m.
lapkričio 17 d. Švedijoje, Geterborge vyks aukščiausiojo lygio
Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, kuriame bus priimti
sprendimai, nulemsiantys socialinės Europos ateitį. Lietuvos
profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinė taryba pritarė
Europos socialinių teisių ramščiui ir siūlo priimti teisinį
reglamentavimą Europos lygmeniu bei veiksmų planą
pažadėtoms teisėms įgyvendinti. Socialinių teisių ramstį pristatė
posėdyje dalyvavęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Tarptautinio departamento vadovo pavaduotojas Evaldas
Bacevičius. Koordinacinė taryba išklausė Jolantos Keburienės
pristatytą informaciją apie Nacionalinės sveikatos apsaugos
šakos kolektyvinę sutartį ir pritarė Greitosios medicininės
pagalbos įstaigų darbuotojų kreipimuisi dėl darbo sąlygų ir
saugos darbe pagerinimo. Alma Nevierienė informavo, jog šiuo
metu vyksta derybos dėl socialinių darbuotojų šakos kolektyvinės
sutarties ir perspėjo, jog ji galios tik toms įstaigoms, kuriose yra
profesinės sąjungos. Buvo apsvarstyta Europos socialinio fondo
agentūros projekto, kuriame dalyvauja Lietuvos profesinė
sąjunga „Solidarumas“, eiga.

Profsąjungos sutarė padaryti
tarptautinį naujojo Darbo kodekso
įvertinimą dėl jo atitikimo Tarptautinės
darbo organizacijos reikalavimams

2017 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos profesinės sąjungos
„Solidarumas" pirmininkė Kristina Krupavičienė, atsakingoji
sekretorė Jovita Pretzsch, tarptautinė sekretorė Daiva
Kvedaraitė, valdybos narys Ričardas Garuolis ir kiti jos
atstovai susitiko su Tarptautinės darbo organizacijos (TDO)
Darbuotojų biuro Europos ir Centrinės Azijos skyriaus vedėju
Sergejumi Glovacku, kuris yra atsakingas už padėties visoje
Europoje ir Centrinėje Azijoje stebėseną, bei Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacijos pirmininku Artūru
Černiausku.
Buvo sutarta su TDO pagalba parengti bendrą strateginį
profesinių sąjungų veiksmų planą, įsigaliojus naująjam Darbo
kodeksui. Nutarta Lietuvoje surengti TDO ekspertų atvykimą
tam, kad būtų duotas tarptautinis naujojo Darbo kodekso
įvertinimas ir atsakytas klausimas ar jis atitinka Tarptautinės
darbo organizacijos reikalavimus, kuriuos Lietuva ratifikavo ir
įsipareigojo vykdyti.
Nuspręsta pakviesti TDO ekspertus, kad būtų išnagrinėta
kodėl Lietuva iki šiol neratifikavo TDO konvencijos Nr. 102,
nustatančios minimalius socialinės apsaugos reikalavimus,
kuriuos įdiegti Lietuvoje jau seniai reikalauja profesinės
sąjungos.
Lirtuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

Gelsvus lapus rudens vėjas neša,
Laukus gaivina rudenio tyla.
Ir vėl tave, atėjusį į klasę,
Kasryt pasveikins tavo mokykla.
Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą
pastebėjus,
Nuliūs, pajutus nerimą širdies,
Priglaus tave, lyg motina priėjus,
Ir bausdama lyg motina liūdės.
Nepamirški draugų Tu ir klasės,
Prisiminki mokyklos takus,
Niekur nieko gražesnio nerasi
Už mokyklinius savo metus...

Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas grasina iš ES valstybių
atimti teisę reguliuoti šeimos
klausimus

Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (Teisingumo Teismas)
pasiekė Coman and others byla, kuri turės didžiulę įtaką
santuokai, šeimos ir partnerystės teisiniam reguliavimui ir netgi
ES Pagrindinių teisių chartijos interpretacijai visoje Europoje,
praneša ADF International.
Rumunijos Konstitucinis teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą,
prašydamas „sutuoktinių“ sąvokos išaiškinimo ES direktyvos dėl
laisvo asmenų judėjimo kontekste. Konkrečiai – ar direktyvoje
vartojama sąvoka „sutuoktiniai“ apima tos pačios lyties partnerius.
Šis Teisingumo Teismo išaiškinimas galios visoms ES
valstybėms. Tai reiškia, kad jeigu Teisingumo Teismas nuspręs,
kad sąvoka „sutuoktiniai“ apima tos pačios lyties poras, ES
valstybės bus priverstos pripažinti užsienyje sudarytas vienalytes
santuokas, ko pagal galiojančius teisės aktus dabar daryti
neprivalo. Teisės ekspertai nerimauja dėl to, kad šis sprendimas
gali pažeisti subsidiarumo principą. Pagal jį, šeimos teisė
priklauso ES valstybių narių kompetencijai (yra reguliuojama
nacionaliniais įstatymais, o ne ES lygmeniu).
ADF International – nevyriausybinė teisininkų organizacija,
veikianti Jungtinių Tautų, Europos Tarybos, Europos Sąjungos ir
kitose institucijose – kaip trečioji šalis pateikė savo pastabas dėl
žymiosios bylos Teisingumo Teismui ir perspėja dėl galinčio kilti
teisinio chaoso.
ADF International Europos Sąjungos bylų skyriaus direktorė
Sophia Kuby teigia: „Laikais, kai Europos Sąjunga skyla,
Teisingumo Teismo sprendimas tik dar labiau pagilintų šį skilimą,
jeigu nuspręstų kitaip apibrėžti santuokos ir šeimos terminus
visose ES šalyse. Teisingumo Teismas neturėtų aukoti pagarbos
nacionalinių valstybių kompetencijai ir kultūrinei įvairovei.
Dauguma ES šalių santuoką laiko vyro ir moters sąjunga, kuri
yra saugoma jų konstitucijų ir įstatymų. Valstybės narės turėtų
išlikti laisvos savo įstatymais teigti, kad mamos ir tėčio buvimas
yra itin reikšmingas vaiko gyvenime“.
Strateginis bylinėjimasis Teisingumo Teisme
Ši byla Teisingumo Teisme tėra vienas iš daugelio bandymų
legalizuoti tos pačios lyties santuokas visoje Europoje, nepaisant
to, kad dauguma ES šalių tam nepritaria (įskaitant ir 3 mln.
rumunų, pasirašiusių iniciatyvą dėl vyro ir moters santuokos
apsaugos). Tiek Rumunijoje gimęs Adrianas Comanas, tiek jo
partneris amerikietis Robertas Claibournas Hamiltonas yra
homoseksualistų (LGBT) aktyvistai.
A. Comanas uždirba milijoninį biudžetą valdančioje „Arcus

Foundation“ įmonėje, kuri visame pasaulyje finansuoja įvairias
LGBT bylas.
2010 metais porai Belgijoje buvo išduotas „santuokos
sertifikatas“. Kai Rumunija, remdamasi savo nacionaliniais
įstatymais, atsisakė pripažinti porą sutuoktiniais, valstybė buvo
paduota į teismą. Pora įrodinėjo, kad Rumunijos sprendimas
pažeidė jų judėjimo laisvę ES. 2016 m. Rumunijos Konstitucinis
teismas klausimą perdavė ES Teisingumo Teismui, kuris dabar
turi priimti sprendimą.
Šeimos klausimai priklauso valstybių narių kompetencijai
Pagrindinė ADF International advokatė šioje byloje Adina
Portaru teigia: „Pagrindinės šeimos teisės sąvokos –
„sutuoktiniai“, „šeimos narys“, „santuoka“ – priklauso valstybių
narių kompetencijai. Tai patvirtina šią sritį reguliuojančių ES
direktyvų kalba ir Teisingumo Teismo jurisprudencija. Jeigu
dabar šis teismas pakeis sąvoką „sutuoktiniai“, į ją įtraukdamas
ir tos pačios lyties asmenų sąjungą, valstybių kompetencija šiuo
klausimu bus negrįžtamai pažeista“. A. Portaru aiškina, kad
prievarta ES narėms redaguoti savo nacionalinę teisę dėl tos
pačios lyties asmenų santuokų pripažinimo, reikštų sąmoningą
demokratinio proceso valstybėse ignoravimą.
Rumunijoje 3 mln. piliečių neseniai pasirašė iniciatyvą, kad
būtų sutvirtinta vyro ir moters santuokos reikšmė valstybės
konstitucijoje. „Bandydamas pakeisti „santuokos“ sąvokos
reikšmę Teisingumo Teismas rizikuoja paminti pusės ES šalių
suverenitetą ir sukurti teisinį chaosą, nes nuo šios sąvokos
apibrėžimo priklauso šimtai nacionalinių įstatymų“, –
konstatuoja teisininkė.
Inf. laisvavisuomenė.lt

vedusiam labai pagyvenusią moterį, taip vadinama
“levandine santuoka“. Tai santuoka, kuri pridengia vieno iš
santuokos dalyvių “alternatyvią seksualinę pakraipą“.
Trumpas valstybių lyderių - bevaikių
sąrašas:
– Angela Merkel – Vokietijos kanclerė, 62 metai, dvi
santuokos. Bevaikė;
– Emanuelis Makronas – Prancūzijos prezidentas, 39 metai.
Santuokoje. Bevaikis;
– Tereza Mei – Didžiosios Britanijos premjerė-ministrė, 60
metų, santuokoje 37 metai. Bevaikė;
– Stefanas Levanas – Švedijos premjeras-ministras, 59 metai,
santuokoje nuo 2003 metų. Bevaikis;
– Paolo Džentilonė – Italijos valdžios vadovas, 62 metai.
Bevaikis;
– Markas Riutė – Nyderlandų valdžios vadovas, 50 metų,
viengungis ir bevaikis;
– Žanas Klodas Junkeris – Europos komisijos pirmininkas,
64 metai. Bevaikis;
– Dalia Grybauskaitė – Lietuvos prezidentė, 61 metų,
viengungė. Bevaikė.
P.S. Gal būt todėl Europos Parlamentas įteisina vienalytės
santuokas, kad išnyktų tradicinės šeimos, o jų vietas užimtų
homoseksualistai ir lesbietės? Sąrašą galite pildyti toliau.
Sarmatai.lt

Kur link veda Europą bevaikiai
vadai?

Keistu sutapimu, trims vedančiosioms Europos valstybėms
vadovauja bevaikiai politikai…Kitose Europos valstybėse
politikų, “laisvų nuo vaikų“, irgi pakanka. Kas tai: sutapimas ar
išmirimo požymis?
Priimta manyti, kad įvairaus pobūdžio
socialinėse struktūrose politika atspindi liaudies tam tikrus
įgūdžius ir dorybes. Politika – sociumo vitrina, jos esmė ir jos
kilmė. Net sovietų laikais tas dar buvo suprantama, kai buvo
taikomi karjeros apribojimai per partinę liniją viengungiams ir
bevaikiams. Kur galima buvo išlėkti strimgalviais iš partijos už
“amoralų elgesį“ – paleistuvystę. Sunku paskaičiuoti, kiek šeimų
pavyko išsaugoti dėka šito, kiek vaikų gimė ir pavyko juos
išauginti pilnavertėje šeimoje? Neturėti vaikų buvo laikoma
visais laikais ir visose epochose trūkumu. O dabar – norma?
Reikia manyti, kad europiečiai supranta, jog išmirimui
pasmerktai visuomenei, tas turėtų būti bent jau keista? Turi
suprasti ir prancūzai visiškai sąmoningai atidavę pirmenybę trijų
vaikų motinai Mari Le Pen, o ne bevaikiui Makronui, vedusiam

Už Lietuvą, vyrai! Be iškrypėlių, be genderlapių!

STOP!
GENDERLAPĖS!

2 puslapis
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I storijos dulkes nupūčiant

Margaret Tečer laiškas
Vilniaus konferencijai dėl
Europos Sąjungos

1997 m. gruodžio 5 d.

„Gailiuosi, kad negaliu dalyvauti jūsų konferencijoje, tačiau aš
linkiu jums sėkmės priimant sprendimus. Ši konferencija
suteikia galimybę tiems, kurių šalys trokšta prisijungti prie
Europos Sąjungos, Išgirsti Europos parlamento atstovų
nuomonę iš pirmųjų rankų, ir aptarti esminius klausimus,
liečiančius daugelį ir mūsų, kurie nuoširdžiai pasijungė prie
Europos ekonominės bendrijos.
Šiuo metu susiformavusi Europos Sąjunga labai skiriasi nuo
tos Bendrijos, į kurią mes stojome. Vis daugiau nacionalinių
parlamentų įgaliojimų yra perduodami struktūroms, kurios mažai
atsiskaito ar visai neatsiskaito prieš tautas, ir kurių tikslas yra
sulydyti Europos tautas į federaline supervalstybę.
Centralizuota biurokratija, kurios vis didėjančios galios
anuliuoja mūsų parlamentų sprendinius, ir Europos Teismas,
kuris gali pakeisti mūsų ¡statymų nuostatus, ardo mūsų
nacionalinį suverenitetą. Be to, pagal Ekonominės ir
monetarinės sąjungos planus bus sukurta vieninga valiuta ir
įsteigtas naujas Centrinis Europos bankas, ko pasekoje
susilpnės mūsų suvereni palūkanų normų ir mokesčių politikos
kontrolė.
Daugelis iš jūsų asmeniškai patirs centralizuoto valdymo, kurį
supervalstybė vykdys regionų atžvilgiu, pasekmes.
Laikui bėgant, turėdami drąsos ir pasiryžimo, jus galėsite
išsilaisvinti ir atstatyti savo nacionalinius identitetus, kultūras ir
suverenią nepriklausomybę. Man nereikia jums priminti, kokia
brangi yra laisvė. Jūsų laisvė buvo sunkiai iškovota. Ją reikia
puoselėti ir saugoti. Nors ir vilioja perspektyva surasti prieglobstį
tarp Vakarų tautų, aš jus kviečiu labai kruopščiai apsvarstyti
visas prisijungimo prie Europos Sąjungos pasekmes, prieš
žengiant tokį negrįžtamą žingsnį. Išaiškinkite žmonėms visus
faktus ir tegul jie nusprendžia, ar galimi narystės privalumai
atsvers tą suverenumo dalį, kurios teks atsisakyti. Todėl aš
sveikinu jus, pradėjusius šias diskusijas Lietuvoje, kuri buvo
pirmoji respublika, atgavusi savo nepriklausomybę iš Sovietų
Sąjungos“.
Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė

Darius Kuolys. Galvoju apie
gailestingumą ir rūstį...
Kadaise iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės į Maskvą
perbėgęs prasilavinęs žmogus Ivanas Peresvetovas
aiškino maskvėnų didžiajam kunigaikščiui Jonui
Žiauriajam, kad valstybės neįmanoma valdyti be rūsties
(bez grozy), be teroro.
Lietuvos didikai tuomet teigė priešingai: valstybei valdyti
būtinas žmoniškumas. Deja, to žmoniškumo Lietuvos valstybei
vis pristinga – tiek anksčiau, tiek dabar. Valstybės institucijos,
Maskvos pavyzdžiu, vis griebiasi prieš lietuvius rūsties –
parodomųjų patyčių. Kazys Boruta, 1948-aisiais sėdėdamas
sovietų konclageryje, taip prisiminė 1933-iuosius: „Pagaliau
ateina teismo diena. Mus išveda į kalėjimo kiemą, surakina
poromis grandinėmis, – aš patenku į porą su Kaziuku
Jakubėnu, – ir išvaro, apsuptus sargybos, viduriu gatvės į
teismą. Grandinės čerkši ant rankų, stipriai sugniauži kumštį ir
aukštai iškeli galvą. Praeivių buvo maža gatvėse. Iš tolo
pamačiau prie teismo rūmų žmoną Oną su vežimėliu. Toks
apmaudas staiga širdy pakilo ir taip sugniaužiau surakintos
rankos kumštį, kad net gyslos persitempė“. Tąsyk įkalintą K.
Borutą viešai užsistojo Kazys Binkis, Balys Sruoga, Vincas
Krėvė, Vincas Mykolaitis-Putinas. Dar neseniai su Leonidu
Donskiu reikalavome, kad iš atkurtos Lietuvos Respublikos
kalėjimo būtų paleista metus be teismo kalinta ir Rusijos
saugumiečių Vilniuje tardyta jauna mergina Eglė Kusaitė, prieš
kurią mūsų VSD ir prokuratūra buvo nukreipusios visą savo ir
Maskvos rūstį. Šiandien Eglė Kusaitė po patirtų valstybinių
patyčių tebesigydo kalėjime gautą sunkią tuberkuliozės formą.
„Vilnius - gailestingumo miestas“,- sako Vilniaus arkivyskupas
Gintaras Grušas.
„Lietuva – Europos valstybė“, – sako prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Ir niekaip negaliu suprasti, kodėl gailestingumo mieste ir
Europos valstybėje pristinga gailesčio dviems seneliams, kurie
iš Lietuvos pareigūnų neprašo nieko daugiau, tik jų augintos, iš
jų namų valstybės vardu „paimtos“ ir penkerius metus
nematytos vaikaitės nuotraukos.
Kodėl jiems Lietuva rūsti kaip Maskva?
P.S. Daugiau skaityti Aušrinės Balčiūnės straipsnyje „Kas buvo
atsakyta į Deimantės senelių, Vytauto ir Laimutės Kedžių,
viešą prašymą (papildyta dokumentais)“, paskelbtame
2017 m. liepos 11 d. portale Tiesos.lt
Inf. Tiesos.lt

„Drąsos kelias“ politinės partijos
Klaipėdos skyrius
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. rugsėjo 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
64-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
P.S. Premjeras Saulius Skvernelis tęsia Lietuvos
gyventojų niekinimą, kaip tai darė ir
2012 m. gegužės 17 d. privačiame Kedžių kieme.

Em igrantam s
O tu sustok prie seno kelio
Ir pamąstyk, kur nuėjai.
Ką sako tau sava pirkelė,
Kodėl vartus tu uždarei?

Nuo 2017 m. liepos 1 d. nustojo
galioti visiškos materialinės
atsakomybės sutartys

Nušluostyk ašarą prie lango,
Pažvelk ton pusėn, kur beržai.
Ne ten, kur svetimšaliai šoką tango,
O ten, kur dar lietuviški laukai.
*****
Nepalikau tavęs, gimtinė,
Ieškoti duonos išėjau.
Linguoja man beržai lopšinę,
Tave aš širdyje laikau.
Matau ir motiną prie vartų,
Jos skausmą jaučiu širdyje.
Girdžiu žodžius, kuriuos ji tartų,
Sugrįžki tuo pačiu keliu...
Birutė DILPŠIENĖ

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naująjam LR Darbo kodeksui
netenka galios visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Dar
pernai Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas" teisininkai
turėjo bylą, kai vairuotojas miegojęs sunkvežimyje, kuris stovėjo
darbdavio nurodytoje, bet nesaugojamoje stovėjimo aikštelėje,
neišgirdo, kaip buvo vagiamas krovinys, kuris kainavo pusę
milijono eurų.

Profesinės sąjungos teisininkams pavyko tik įtikinti teisėjus
dvigubai sumažinti vairuotojui nuostolių atlyginimą, kuris siekė
250 000 eurų. Nuo šiol pasitaikius tokiam atvejui iš darbuotojo
bus galima išieškoti tik 6 mėnesinių atlyginimų dydžio
kompensaciją už patirtus nuostolius. Tačiau krovininio
autotransporto profesinės sąjungos „Solidarumas" pirmininkas
Gintaras Kondrackis įspėja, kad naujasis Darbo kodeksas
leidžia darbuotojams prisiimti visišką materialinę atsakomybę,
jei tai bus sutarta kolektyvinėje sutartyje, todėl artimiausiu metu
darbdaviai gali pradėti steigti taip vadinamas „geltonasias"
profesines sąjungas, tarnaujančias ne darbuotojų, o darbdavių
interesams, kurios bandys grąžinti šitą darbuotojams pavojingą
tvarką. Gintaras Kondrackis kviečia vairuotojus nesiduoti
apgaudinėjamais ir nestoti į tokias profesines sąjungas, o joms
susikūrus steigti savas ir jungtis prie Krovininio autotransporto
profesinės sąjungos „Solidarumas".
P.S. Krovininio autotransporto profesinės sąjungos
„Solidarumas" pirmininkas Gintaras Kondrackis įspėja dėl
neseniai pastebėto naujo darbadavių sukčiavimo būdo.
Į profesinę sąjungą kreipėsi vairuotojai, kurie buvo apgauti,
nes darbdaviai, apie tai darbuotojams nepranešę, pakeitė
pasirašytą sutartį, pakeitę dalį sutarties puslapių naujais,
kuriuose yra darbuotojui nepriimtinos sąlygos.
Inf. LPS „Solidarumas“

„Šaraškino kontoroje“
dirbusiems statybininkams
priteistas atlyginimas

Profsąjungos – dažni svečiai Darbo ginčų komisijos
posėdžiuose. Šį kartą VDI Kauno teritorinio skyriaus
komisijai profsąjunga pateikė dviejų atstovaujamų savo
narių statybininkų ieškinius. Byla išnagrinėta ieškovų
naudai – kiekvienam UAB „SST Group“ dirbusiam, bet
atlyginimo du mėnesius negavusiam statybininkui,
priteista po 430 eurų ir atlyginti delspinigiai.
LPS„Sandraugos“ teisininkės Živilės Čeplauskės Darbo
ginčų komisijoje atstovautiems dviems plataus profilio
statybininkams Pauliui ir Valerijui narystė profsąjungoje
apsimokėjo su kaupu. Balandžio ir gegužės mėnesiais jiedu
buvo vežiojami nuo ryto iki vakaro dirbti į Vilnių, tačiau
pareikalavus priklausančio darbo užmokesčio darbdavys
dingo kaip į vandenį. „Sandraugai“ leidusis į jo paieškas,
įmonės registracijos adresas nuvedė prie metalinių garažų
Islandijos plente Kaune – ypač tinkamų patalpų tokiai
„Šaraškino kontorai“ kaip UAB „SST Group“.

Darbo sutartimi sulygto užmokesčio statybininkams
nesumokėjęs UAB „SST Group“ vadovas, rodos, nusprendė
laikytis taktikos „pagauk, jei gali“ ir apskritai tapo sunkiai
identifikuojama asmenybe. Pradėjus kelti nesumokėto darbo
užmokesčio klausimą, su juo pasidarė neįmanoma jokiu
būdu susisiekti, o kontaktiniu adresu stovėję metaliniai
garažai, ko gero, geriausiai bylojo apie įmonės patikimumą.
LPS „Sandrauga“ perspėja ieškančius darbo žmones
vengti tokių neaiškių „Šaraškino kontorų,“ kad vėliau netektų
atsidurti nepavydėtinoje padėtyje kaip Paulius ir Valerijus.
Vyrai ne tik pasijuto apgauti nesumokėjus atlyginimo, bet ir
susirasti kito darbo pilnu etatu jie negalėjo, nes darbdaviui
pradingus kaip į vandenį, Pauliui su Valerijum nebuvo netgi
įmanoma nutraukti darbo sutartį su
Nukelta į 3 pusl.

3 puslapis
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

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.
Skiriam 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
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„Šaraškino kontoroje“
dirbusiems statybininkams
priteistas atlyginimas

UAB „SST Group“. Situaciją pavyko išspręsti įsikišus
kvalifikuotiems „Sandraugos“ teisininkams, kurie darbuotojus
atstovauja Darbo ginčų komisijos posėdžiuose – juose
darbdavio savivalę patyrusiems žmonėms netgi nereikia
dalyvauti patiems. Tai leidžia jiems tuo metu rūpintis savo
reikalais ir būti pilnas darbo valandas naujoje darbovietėje.
Iš viso abiems plataus profilio statybininkams „Sandrauga“
padėjo prisiteisti ir iš buvusio darbdavio išieškoti 860 eurų (po
360 eurų už balandžio ir po 70 eurų už gegužės mėn.).
Profsąjungos nariai Paulius ir Valerijus jau kurį laiką
sėkmingai darbuojasi kitoje statybų bendrovėje. Jų neviltį ir
pasimetimą, susidūrus su darbdavio savivale, pakeitė
pasitikėjimas ir užtikrintumas dėl ateities, įsitikinus, jog
profsąjunga yra pasirengusi bet kada teisiškai užstoti ir apginti
su neteisybe susidūrusius savo narius.
LPS „Sandrauga“
_______________________________________________

Pasirašyta pirmoji Lietuvoje
kolektyvinė sutartis krovinių
autotransporto įmonėje

2017 m. liepos 18 d. Krovininio autotransporto profesinės
sąjungos „Solidarumas" pirmininkas Gintaras Kondrackis ir
UAB „Ogun" direktorius Andrejus Perje pasirašė kolektyvinę
sutartį. Šioje sutartyje numatyta daug vairuotojų ir
komandiruojamų darbuotojų teises ir orias darbo sąlygas
užtikrinančių sąlygų: vairuotojams daugiau nebereikės miegoti
automobilių kabinose, nes darbdavys įsipareigoja apmokėti
nakvynę viešbutyje, vairuotojams, išdirbusiems įmonėje
daugiau 5 metus, bus suteikiamos papildomos atostogos.
Profesinės sąjungos pirmininkui Gintarui Kondrackiui pavyko
susitarti, kad darbdavys negali atleisti darbuotojo, kuris yra
profesinės sąjungos narys, ar skirti jam drausminę nuobaudą
be profesinės sąjungos sutikimo.
Dar daugiau, kolektyvinėje sutartyje darbdavys įsipareigoja
vairuotojams mokėti ne mažesnį kaip 1600 eurų mėnesinį
atlyginimą „į rankas"! Dabar didžioji dalis Lietuvos darbdavių
žodžiais prižada vairuotojams mokėti po 60-70 eurų į dieną, bet
tokio atlyginimo nesumoka. Darbdaviai apkaltina vairuotojus
„važiavus ne tais keliais“, „viršijus įmonėje nustatytas kuro
sąnaudų normas“, kurių neviršyti neįmanoma, ar atlyginimų.

Darbo ginčai bylose dėl neišmokėto darbo užmokesčio,
kompensacijos už nepanaudotas atostogas, kompensaciją
už uždelstą išmokėti atlyginimą laiką ne dėl darbuotojo
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).“

UAB „Saulės malūnai“, UAB „Bilfora,“ UAB „Autokompanija,“
UAB „Akmuva,“UAB „TransSalė,“ VĮ „Utenos regiono keliai,“
UAB „Promlitsta,“ UAB „Bim service,“ UAB „Hebas,“
UAB „Vidya,“ UAB „Irvytis.“
Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos darbo inspekcija
Tel. (8-46) 411019, (8-46) 217825, (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Šiandien tavo gynėjas –
profesinė sąjunga!

Krovininio autotransporto profesinės sąjungos „Solidarumas"
pirmininkas Gintaras Kondrackis, pats ne kartą susidūręs su
darbdavių savivale, ne kartą su jais bylinėjęsis ir laimėjęs bylas,
džiaugiasi, kad ne visi darbdaviai yra tokie blogi.

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 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 (prieš Sporto rūmus,
durų kodas: 247)
Tel. (8-46) 217825, tel./faks. (8-46) 411019
Mob. tel. (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis: www.kmaps.lt

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

Jis ragina vairuotojus nebijoti ir burtis į profesines sąjungas,
sėsti prie derybų stalo ir reikalauti geresnių darbo sąlygų bei
sutartyje nurodytų atlyginimų, o ne tikėti „ore skraidančiais" ir
nieko nereiškiančiais žodiniais susitarimais bei buhalterijoje
pasirašinėti, kad gavo atlyginimus, kurių jiems nesumokėjo.
Tel.
(8-46) 217825,
(8-46)
411019,
17406
„Ši
kolektyvinė
sutartis
parodo,
kad (8-686)
jei žmonės
yra vieningi ir
nebijo, jie su profesinės sąjungos pagalba gali išsireikalauti
geresnių sąlygų. Profesinės sąjungos yra įrankis, meškerė su
kuria galima pasiekti tikslą, jei tik žmonės to patys nori.
Pirmas kuolas įkaltas, vienykites, kovokite už save. Atėjo
mūsų laikas,"- sakė Gintaras Kondrackis.
LPS „Solidarumas“
_________________________________________________

Profsąjunga – balsas, kurį
darbdavys išgirs

Nuo viršvalandinio darbo, pareigų primetimo, darbdavio
savivalės ir piktnaudžiavimo padėtimi iki vėluojančio arba išvis
nemokamo atlyginimo – darbe kiekvienas esame susidūrę su
vienokiomis ar kitokiomis problemomis. Nepaisant to, Lietuvoje
vos 10–15 % dirbančiųjų priklauso profsąjungoms, kurios bene
vienintelės gali pasirūpinti darbuotojų reikalais.

Pas mus vis dar gajus mitas, kad profsąjunga yra bereikalingas
sovietmečio reliktas. Tačiau pažvelkime į Vakarų Europą ir
Skandinaviją, kur profsąjungų istorija skaičiuoja jau kelis šimtus
metų. Dar profsąjungos siejamos daugiau su kalbomis, nei su
darbais – o yra kaip tik atvirkščiai. Būtent profesinės sąjungos
nuolat veikia padėdamos savo nariams ir konsultuodamos bei
atstovaudamos juos, kai iškyla problemų darbe. Problemos
sprendžiamos nedelsiant ir teisiškai – nuo reikalingo rašto
surašymo už žmogų ir išsiuntimo darbdaviui iki atstovavimo
Darbo ginčų komisijoje išieškant uždarbį ar teisme ginant savo
narį. Ne veltui narystė profsąjungoje yra prilyginama draudimui.

Tad kodėl draudžiame namus, automobilius ar savo
sveikatą, tačiau nedraudžiame savo darbinės veiklos?
Juk būtent darbas yra mūsų gerovės pagrindas, padedantis
užsitikrinti pragyvenimą, pasistatyti namus ir įsigyti
automobilius. Tik įstojęs į profsąjungą pradedi suvokti, kiek
darbo krūvis įtakoja tavo gyvenimo kokybę ir kad nuo šiol pats
gali jį pakreipti sau naudinga linkme. Nes dabar esi ne vienas.
Profsąjungos narys yra tik maža didelės organizacijos dalis
– joje visi yra lygūs ir vienodai svarbūs.
Stiprybę gyvenime sukuria vienybė – paskirų darbuotojų
suma nulemia jų jėgą, kovojant su darbdaviu. Pasilikus po
vieną mus gali lengvai sulaužyti, o būdami dauguma tampame
nepalaužiami. Tokiu būdu narystė profsąjungoje mus pakylėja
iki darbdavio lygmens ir esant grupėje su kitais padaro jam
lygiu. Neseniai atliktas Didžiosios Britanijos Profsąjungų
kongreso tyrimas atskleidė, kad narystė profesinėje sąjungoje
užtikrina tris esminius dirbančiajam dalykus:
Didesnis atlyginimas
Saugesnės ir sveikesnės darbo vietos
Mažesnė darbdavio savivalė

Visa tai suteikia darbuotojui, kuris priklauso profsąjungai.
Schema paprasta: kilus problemai darbe jūs susisiekiate su
savo profsąjunga, išdėstydami esamą situaciją. Tuomet
profsąjungų kvalifikuoti teisininkai įsigilina į padėtį ir imasi
spręsti problemą, nesvarbu kas tai būtų – nepriklausančių
pareigų primetimas, etatų mažinimas, o gal neteisėtas
atleidimas iš darbo?
Nebijokite jungtis į profsąjungos gretas, nes tik mūsų bendrą
balsą darbdavys išgirs. Būdami kartu galime atsilaikyti prieš
darbdavio savivalę, priversti mus išklausyti, apginti savo teises
ir pagerinti darbo sąlygas. Profsąjunga padės jums pakelti
savo darbo, o kartu – ir gyvenimo kokybę.

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 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
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Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrei
Mildai Vainiutei
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministrui
Linui Kukuraičiui

KREIPIMASIS

„Dėl antstolių netinkamos skolų išieškojimo sistemos,
skatinančios nelegalų darbą ir skurdinančios labiausiai
pažeidžiamas socialines grupes“
2017 m. birželio 21 d.
Vilnius
Lietuvos pilietis, po gyvenimo klystkelių, neturi galimybės
pasitaisyti, nes šiandieninė antstolių skolų išieškojimo sistema
to neleidžia. Neatsižvelgiama į įsiskolinusio asmens esamą
padėtį ir jo galimybes vykdyti įsipareigojimus, jeigu asmuo yra
nemokus ir:
1. Atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje;
2. Gydosi nuo priklausomybės ligų reabilitacijos įstaigoje;
3. Turi psichologinę negalią ir negali dirbti;
4. Serga, guli ligoninėje ir pan.
Galiojančios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
normos nenumato galimybės sustabdyti antstolio atliekamus
vykdymo veiksmus, kai yra bent viena iš ankščiau nurodytų
priežasčių, tokiu būdu antstolio vykdymo išlaidos tik apsunkina
socialiai pažeidžiamo asmens padėtį, nesudarant realios
galimybės įgyvendinti Civilinio proceso tikslų ir uždavinių.
Skolų išieškojimo sistema, socialiai pažeidžiamam asmeniui
radusiam darbą, ir bandančiam atkurti savo, bei skolininkų
turtinę padėtį, nepalieka galimybės gyventi oriai. Asmeniui
nesudaromos galimybės išsinuomoti gyvenamosios vietos,
įsigyti asmeninių higienos priemonių, vaistų, aprangos,
nuolatinio bilieto ir kitų daiktų, reikiamų asmens būtiniesiems
poreikiams tenkinti. Taigi, tokia skolų išieškojimo sistema
skatina nelegalų darbą, žemina žmogaus orumą, nesudaro
sąlygų asmeniui atkurti savo turtinės padėties, o tai negali būti
pateisinama galiojančiu teisiniu reguliavimu.
Aldona BALSIENĖ
Vilniaus apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkė

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJA
2017-07-18 Nr. (1.16)7R-5964
Į 2017-06-21 kreipimąsi
Vilniaus apskrities profesinei
sąjungai „Solidarumas“

Dėl išieškojimo proceso tobulinimo
Atsakydami į Jūsų kreipimąsi pirmiausia norėtume
padėkoti už Jūsų iniciatyvą ir indėlį sprendžiant su
finansiniais sunkumais susidūrusių asmenų problemas.
Dėl Jūsų pasiūlymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekse (toliau - CPK) nustatyti, kad išieškojimo procesas
būtų stabdomas skolininkui susirgus ar gydantis ligoninėje
norėtume pažymėti, kad tokios nuostatos jau yra įtvirtintos
CPK 627 straipsnio 2 ir 3 punktuose (vykdomoji byla gali
būti sustabdyta ar vykdymo veiksmai atidėti skolininkui
susirgus, jeigu liga nėra chroniška, taip pat - jeigu
skolininkas gydosi ligoninėje).
Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 482
įsipareigojo kompleksiškai įvertinti CPK nuostatas,
reguliuojančias išeieškojimą iš skolininko būsto, kuriame jis
gyvena, išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų
pajamų, taip pat išieškojimą iš jo sąskaitose esančių
piniginių lėšų, ir iki 2018-01-01 Lietuvos Respublikos Seimui
pateikti su skolininko turtinių interesų apsaugos didinimu
susijusių teisės aktų projektus.
Atsižvelgdama į tai, Teisingumo ministerija identifikavo su
skolininko interesų apsauga susijusių CPK nuostatų galimo
tobulinimo kryptis ir suinteresuotas institucijas, mokslininkų
bendruomenę bei Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų
tinklą paprašė dėl jų pateikti savo pastabas ir pasiūlymus.
Persiunčiame Teisingumo ministerijos rašto kopiją ir
kviečiame savo konstruktyviomis pastabomis ar pasiūlymais
prisidėti sprendžiant paminėtas problemas.
Paulius GRICIŪNAS
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos
viceministras

Rugsėjo mėnesį
sveikiname
mūsų jubiliatus profesinės
sąjungos narius

40-ties metų jubiliejaus proga:
Kostą STASIULĮ

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį

Evaldą BRUŽĄ

Klaipėdos muzikinio teatro darbuotoją

30-ties metų jubiliejaus proga
Evaldą NAUSĖDĄ

UAB „Germanika“ darbuotoją

60-ties metų jubiliejaus proga:
Nataliją POTAPOVA

50-ties metų jubiliejaus proga:

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.

UAB „Germanika“ darbuotoją

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga

Klaipėdos l/d. „Žiburėlis“ darbuotoją

Algirdą JANUŠĄ

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį

55-erių metų jubiliejaus proga:
Danguolę JANUŠAUSKIENĘ
UAB „Germanika“ darbuotoją

Ireną KUBILIENĘ

Všį „Palangos gintaras“ darbuotoją

Vidą JOCIENĘ

Viktorą NORKŲ

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį

Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

„DARBININKŲ BALSAS“ redakcija
Steigėjas ir leidėjas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga

Kodas: 193431871
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254 Klaipėda (durų kodas – 247)
Tel. 8-46-217825, tel./faksas: 8-46-411019, mob. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis www.kmaps.lt
A/sąsk. LT81 7300 0100 0232 9702 „Swedbank“. Banko kodas: 73000

*Pasirašyti straipsniai nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone
Tiražas 100 egz.

Informacinis leidinys platinamas nemokamai

Gimtadienio proga rugsėjo mėnesį
sveikiname profsąjungos narius
Ingą Sakavičienę, Gražiną Šulcaitę, Liną Lengvinaitę,
Vytautą Katkų, Ireną Proškinienę, Saulių Juškevičių,
Vytautą Venckų, Aušrinę Budrienę, Valeriją Butkienę,
Juditą Jurgaitienę, Laimą Vaičiulienę, Virginijų Mockų,
Bronių Koščicą, Danutę Puplesienę, Michail Kiseliov, Ingą
Truncę, Jeleną Kozlovą, Jarą Valiukėną, Eleną Marinič,
Laurą Kasinskaitę, Evaldą Mažuiką, Alfonsą Lekavičių,
Timoną Žukauską, Laurą Šiaulienę, Alytę Adomavičienę,
Vitalij Orechov, Alą Ševcovą, Povilą Saltoną, Eriką
Ostrenko, Romą Želvį, Virgilijų Mockų, Julių Stončių.

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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