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Politinio prokuroro aiškiaregystės
Generalinėje prokuratūroje metų metais marinuojamos ir į senaties archyvus gailiausiai sukišamos
įvairios bylos. Dešimtys, šimtai bylų. Niekam dėl to galvos neskauda. Net nesopa, kai numarinamos
rezonansinės, t.y. milžiniško atgarsio visuomenėje susilaukusios istorijos, susijusios su dešimtimis,
šimtais milijonų litų iššvaistymo, pradanginimo, vagystės.
Generalinis prokuroras Darius Valys nieko neatsako Lietuvai, kodėl iki šiol vilkinama Nacionalinio
operos ir baleto teatro rekonstrukcijos byla. Kažkaip keistai buvo rekonstruoti ir įsisavinti apie 60 mln.
litų, tačiau nėra nei kaltų, nei paleistų.
Metų metais tampoma nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ lėšų
panaudojimo byla. Keistai išsibarstė dešimtys milijonų litų kultūrai ir šimtai milijonų – jos infrastruktūrai.
Nėra nei kaltų, nei paleistų.
Iki mitologinių sumų – kone pusės milijardų litų buvo išaugusi Nacionalinio stadiono Vilniuje statybos
kaina. Ji tik augo, o vietoje sporto objekto matome jos konstrukcijų griuvėsius. Nėra nei kaltų, nei
paleistų, nei stadiono.
Aš suprantu generalinį prokurorą ir net, žinokite, galbūt jį užjaučiu dėl tokio didelio darbo krūvio.
Darius Valys yra toks užsiėmęs žmogus, visą savo kasdienybę atiduodantis tik Seimo narės Neringos
Venckienės teisinio imuniteto klausimui, kad net ir kelionė į Seimą perskaityti parašyto teksto jam buvo
neįkainuojama pramoga ir reta galimybė ištrūkti iš kabineto, įkvėpti gryno oro, pamatyti kaip pasikeitė
Vilnius.
Va čia tai afera: tuometinė teisėja Neringa Venckienė pasipriešino 240 šarvuotų, kaukėtų, ginkluotų
policininkų, kurie 2012 metų gegužės 17-ąją eidami pro šalį netyčia užklydo į atsitiktinio privataus
Garliavos namo kiemą. Vargšai pareigūnai buvo sumušti vienos moters. Per šarvus, šalmus ir kaukes!
Ir kaip tie narsūs vyrai buvo ruošiami kalinių maištui, masinėms riaušėms gatvėse, jei pakanka tik
moters, kad jų eilės būtų išsklaidytos, pakriktų, kovotojai skubėtų registruoti sumušimų, išsiimti
pažymų.
Kreipdamasis į Seimą prokuroras D. Valys vakar jau pareiškė, kad aš suspardžiau pilietę L.
Stankūnaitę. Penkis kartus. Anksčiau, jau du kartus prašant mano kaip teisėjos ir kaip kandidatės į
Seimo narius teisinio imuniteto panaikinimo, tokie kaltinimai nebuvo reiškiami. Panelė Stankūnaitė taip
pat niekada nesiskundė, kad buvo suspardyta.
Melas apie spardymą skleidžiamas, bet tiesa
nutylima. Tiesa apie 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje mažai mergaitei ant galvos mestą antklodę,
apie Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos G. Didžbalienės nuplėštas mergaitei rankas. Apie
baisią, protu nesuvokiamą prievartą prieš mažą nukentėjusiąją, prieš taikius žmones, stovėjusius
kieme.
Ar tragiškų gegužės 17-osios įvykių Garliavoje tyrimas buvo parengtas atsainiai, D. Valiui pametant
tik paskubomis parinktas detales, ar generalinis prokuroras viešai skleidžia netiesą?
Nuo pat tos gegužės 17-osios aš ir mano bendražygiai reikalavome paviešinti VISĄ,
NEIŠKARPYTĄ, NESUMONTUOTĄ įvykių Garliavoje, mano tėvų namuose, filmuotą medžiagą.
Sulaukėme tik tylos ir kito klaustuko – kodėl taip bijoma rodyti policijos operaciją, jeigu apie ją tiek
kalbama? Ar Lietuva neturi teisės matyti, kaip 240 policininkų vykdė teismo sprendimą, kuriuo drausta
taikyti prievartą? Kodėl sankcionuota, dešimčių liudininkų matyta užgrobimo operacija yra taip
krupščiai slepiama? Ar dar nespėtas tas filmas sumontuoti taip, kaip pageidavo scenarijaus autoriai?

Dabar to filmo prašys ir Seimo laikinoji komisija, skirta tirti mano imuniteto atėmimo klausimą. Visa Lietuva stebės, ar generalinis prokuroras siekia teisybės, ar tebėra kišeninis,
kiekvienu jautresniu klausimu kontroliuojamas kai kurių politikų.
Jau pati Garliavos istorija nuo pat jos pradžios ar net išvakarių yra akivaizdžiai politizuota. Ir galbūt prokuroras Darius Valys būtų neblogas politikas – jis galimai puikiai supranta,
kad metų metais „tirti“ beveik mirusias valstybės pinigų vagysčių bylas yra labai patogu, pasinaudojant tokia graudžiai populiaria Garliavos istorija. Kai tauta šneka tik apie nežinia kur
pradingusią mano brolio dukrelę, mano neliečiamybės klausimą, niekam neįdomios valstybinės aferos. Prokurorui – ramu, o rytoj juk kils koks naujas skandalėlis.
Pasikartosiu, bet po mano brolio Drąsiaus Kedžio neišaiškintos žūties, dar kelių neatskleistų žmonių mirčių, mažosios brolio dukrelės, jos pusseserės pradanginimo į nežinią,
penkerius metus vykstančio galingo pedofilų klano priešinimosi bet kokiam viešumui, teisinis parlamentaro imunitetas man yra visiškai nesvarbi detalė. Tai – tik fonas, kuriuo vieniems
madinga, kitiems naudinga spekuliuoti. Kolegų laikinoji komisija dirbs. Aš tikiu, kad kiekvienas jos narių bus ir objektyvus, ir sąžiningas apsispręsti.
Neringa VENCKIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimo narė

VASARIO

16-TOJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA
Remigijus Paciukonis

APGINK...
Ir vėl viena,
Kraupioj tyloj pagalbos šaukus.
Vėl atstumta,
Vėl šliaužia debesys juodi.
Ateik, Tėveli,
Dar paglostyk plaukus.
Nubuski,
Nuo audros užstoki – ar girdi...?

VASARIO 16-TOJI.
MŪSŲ VISŲ
VALSTYBĖS
DIENA

Krauju ir kalaviju apginta – Laisvės ugnis negęsta...
Vasario 16-toji – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918 – aisiais
Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Nepriklausomybės aktui
paminėti. Šį svarbų visai lietuvių tautai dokumentą pasirašė
20 signatarų. Šią istorinę datą Lietuvoje mes minime kasmet.
Štai ir vėl atėjo ši diena,
Džiugi lietuviui kiekvienam jinai yra.
Nuo 1918 metų ji jau švenčiama,
Ir švęsim ją tikiuosi dar ilgai, kaip niekada.
Mantas BOKŠTAS
Skaitykit Lietuva – tai mano gimtinė,
Ežerai, laukai, miškai.
Lietuva – tai mano Tėvynė,
Gyvensiu joje amžinai!
Izabelė ŠEKAITĖ

Nedžiaukis radęs, neverk
pametęs...
Akylai aš apsidairau, nenorėdamas pamesti
valstybės vairo.
Nespėjau daug ką apvogti, nespėjau daug
ko ir išmokti.
Man netekus valdžios, niekas mane už
nosies nevedžios. Ponu buvau ir būsiu,
„veršių tautos“ remiamas – nepražūsiu.
Aš turiu gerus dividentus ir gražius
apartamentus.
Naujame Seime savo atstovų turėsiu ir kiek
įmanydamas, darbą Seime trukdysiu....

Ir vėl baisu,
Širdelę drasko mintys kraupios.
Vėl šalta,
Godžiai tiesias letena gliti.
Nubusk, Tėveli,
Užtarimo laukus – nesulaukus.
Tavęs šaukiuosi,
Nors sapnuos paguoski nevilty.
Aš vėl viena,
Nubuskite, kas teisingumo šaukias.
Vėl atstumta,
Pakilkit niekinti, kankinti, užguiti.
Brangus Tėveli,
Dar ateik, paglostyk plaukus,
Dar aplankyk,
Apgink ir gelbėk – ar mane girdi...?
Skiriama Garliavos mergaitei
Deimantei
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Darbuotojau, jei nori būti garantuotas
dėl savo darbo vietos, darbo sąlygų ir
atlyginimo – stok į profesinę sąjungą!
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖS
NERINGOS VENCKIENĖS PADĖJĖJAS

ЭДВАРДАС ШАЛКАУСКАС

EDVARDAS ŠALKAUSKAS

ПОМОЩНИК ЧЛЕНА СЕЙМА ЛИТОВСКОЙ
PЕСПУБЛИКИ НEРИНГИ ВEНЦКЕНЕ

Piliečius priima:
antradieniais nuo 08 val. iki 12 val.
penktadieniais nuo 13 val. iki 16 val.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos būstinėje adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda, durų kodas 38
Tel. (8-46) 411019, 217825, (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Прем граждан:
по вторникам с 08 до 12 час., по пятницам с 13 до 16 час.
В штаб-квартире Клайпедского городского и окружного
профсоюуза по адресу:
ул. С. Дариаус и С. Гирено 21-21, LT-92254 Клайпеда
Teл. (8-46) 411019, 217825, (8-686) 17406
Эл. почта: kmapsp@gmail.com

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės
sąjungos darbo inspekcija teikia
informaciją darbo klausimais adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254
Klaipėda (durų kodas-3 8)
Tel./faks. (8-46) 411019, (8-686) 17406
Darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 val.
Antanas SUGINTAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos
darbo inspekcijos viršininkas

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

Atstovaujame savo narius visose teismo įstaigose ir darbo ginčų komisijoje:
- dėl darbo užmokesčio iš darbdavių ir savininkų išieškojimo;
- dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir grąžinimo į darbą:
- dėl neteisėtų drausminių ir tarnybinių nuobaudų panaikinimo;
- dėl žalos už sveikatos suluošinimą darbe priteisimo.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21, LT- 92254 Klaipėda,(prieš Sporto rūmus,durų kodas 3 8)
Tel. (8-46) 217825; (8-46) 411019, mob. (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Ar atsimerks Temidės akys Lietuvoje?
Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus nariai 2013 m. sausio 17 d.
Atgimimo aikštėje piketu išreikšdami protestą dėl Lietuvoje vyraujančios klaninės
sistemos teisėsaugos srityje reikalavo tiesos ir teisingumo. Piketai vyksta visose
dižiosiuose Lietuvos miestuose 12 val. kiekvieno mėnesio 17 d., pažymint praeitų
metų gegužės 17 d. Garliavos įvykius, kada Lietuvos valdžia bei pedofilų klanas
palaimino 240 sukarintos paskirties policininkų panaudoti brutalią jėgą prieš
tuomet susirinkusius taikius žmones, įsiveržti į Drąsiaus Kedžio tėvų namus,
naudoti prievartą bei spec. priemones ir išplėšti mažą mergaitę iš ją globojusių
senelių bei tetos. Žaliūkai užmetę ant mergaitės galvos audeklą, išnešė laukan,
įgrūdo į mašiną ir išvežė nežinoma kryptimi.
Virginija JURGILEVIČIENĖ

60-ties metų jubiliejaus proga
SVEIKINAME
Aldoną MACEVIČIENĘ
Klaipėdos Universiteto darbuotoją –
Klaipėdos miesto ir apskrities
profsąjungos narę

50-ties metų jubiliejaus proga
SVEIKINAME
Alvidą GADEIKĮ
Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos narį

Gimtadienio proga profesinės
sąjungos narius vasario mėnesį

SVEIKINAME
Jurijų Gusevą, Algirdą Burneiką, Nijolę Brančel,
Gintarėlę Dačkienę, Astą Dužinienę, Ingą Genienę
Dalią Juškienę, Olgą Kuženiauskaitę, Alvidą
Gadeikį, Aldoną Jurevičienę, Robertą Nikartą,
Mildą Lemanienę, Danutę Bielskuvienę, Aldoną
Macevičienę, Nataliją Viatkiną, Neli Stepanovą,
Gražiną Beteikienę, Romaną Šapalą, Andrių
Žalandauską, Liudmilą Golubevą, Daną Tregub,
Evaldą Januškevičių, Ričardą Bruzdeilyną, Evaldą
Stanaitį,
Mariną Zagrianiną, Giedrių Urboną,
Marijų Kazlauską, Arūną Urbonavičių.

Su 25-tuoju gimtadieniu
SVEIKINAME
Andrių ŽALANDAUSKĄ
UAB „Glassbel Baltic“ darbininką –
profesinės sąjungos tarybos narį
KMAPS ir ŽBDS tarybos vardu
pirmininkas Edvardas Šalkauskas

Profsąjungos nariams
nemokama Fizinė medicininė
reabilitacija
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga savo
nariams organizuoja penkių dienų fizinę medicininę
ambulatorinę reabilitaciją Klaipėdos sveikatos
priežiūros centre (Taikos pr. 76) sergantiems:
kvėpavimo sistemos, nervų, virškinamojo trakto,
endokrininėmis ligomis, po judamojo-atramos
aparato pažeidimų. Skiriama: masažo, parafino,
purvo, vandens, Šarko dušo, povandeninio masažo
procedūros.
Kreiptis į savo profsąjungų skyrių pirmininkus
arba į Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungų
būstinę adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21,
Klaipėda (prieš Sporto rūmus-durų kodas 3 8).
Tel. 8-46-217825, tel./faks. 8-46-411019,
mobilusis tel. 8-686-17406.
PASTABA: Profsąjungos narys, kuriam reikalinga
medicininė reabilitacija, turi gauti savo šeimos
gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (pažymą),
atvykti į profsąjungų būstinę ir paimti nukreipimą į
Klaipėdos sveikatos priežiūros centrą.

UAB „AKMEKA“
Laidojimo paslaugos:
-pamatų pylimas, plytelių klojimas, raidžių kalimas,
laidojimo ir kremavimo paslaugos, įvairūs karstai,
įkapės: suknelės, kostiumai, avalynė,
-mirusiojo išvežimas iš namų visą parą;
Tel. (8-612-71977)
-mirusiojo išvežimas, parvežimas Lietuvoje ir už jos
ribų; katafalkų, autobusų nuoma, salių užsakymas,
dokumentų tvarkymas, laidojimo duobių kasimas.
Gamyba iš akmens:
-antkapiniai paminklai, židiniai, palangės, laiptai,
stalviršiai ir daug daugiau.

Materialinės pašalpos skyrimo tvarka
Profsąjungos nariams pašalpa skiriama šiais atvejais:
1. Artimųjų mirties atveju (tėvas, motina, vyras, žmona, vaikas);
2. Daugiau kaip mėnesį serga profsąjungos narys;
3. Gimus profsąjungos nario vaikui;
4. Mirus profsąjungos nariui (skirti vienam iš jo artimųjų);
5. Gaivalinės nelaimės atveju (gaisras);
6. Leidžiant vaiką į pirmą klasę.

Pašalpai gauti reikalinga:
Prašymas skirti pašalpą, mirties liudijimo ar vaiko gimimo liudijimo
kopiją, nedarbingumo pažymėjimo kopija, gaisro atveju - priešgaisrinės
apsaugos tarnybos pažyma, mokymo įstaigos pažyma, kad vaikas
mokosi pirmoje klasėje.

ADRESAS: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, Klaipėda
Tel. 8-46-411019, 8-46-217825, 8-686-14706

Epigramos
Man darosi liūdna ir skaudu –
Politikoj neberandu draugų.
Man sako, kad ir nesurasiu.
- Kokie draugai? Yra tik interesai.
Pakaušęs kartą aš tariau:
- Prie ruso buvo man geriau...
Nugirdo mano šneką kipšas –
Į kitą Sąjungą įkišo.
Jis regi blogį visame kame
Ir kelia sumaištį Seime.
Visus tik puola, viską neigia,
Sumanymą bet kokį peikia,
Ir Konstituciją, ir Bibliją sukritikuos,
Vis tikina siekiąs tvarkos...
Kol jaunas, sveikas, kol stiprus jauties,
Paliegėliui pagalbos ranką tiesk.
Gyvenimas-akimirka. Senatvė greit ateis
Ir tau kas nors gal sauskelnes pakeis...

Erikas LESAUSKAS – tel. (8-686) 93951

Aleksandras BOSAS

Ekstremistai pučą kelia:
- Duokite lietuviams kelią!Na, jei būtų gyvas Berija,
Duotų kelią į Siberiją.
Tą seną pasaulį išardėm
Be jokių kalbų, be debatų.
Istoriją mušėm ir spardėm,
Palikom be jos ir...be batų.
Seną laikraštį rankoj laikaiTen gražu, ten tarybų laikai...
Pagalvoji – o vis gi puiku,
Kad laikai tie praėjo laiku.
Kyla kainos. Neprieteliai kyla...
Bet dėl to tu nedaug prarandi,
Juk ne viskas vien kyla.
Štai tyliai pats iš dvylikto
aukšto krenti.
Be galo dievinu literatūrą –
Nutuokiu, ką rašyt, ko ne.
O renkantys makulatūrą
Be galo dievina...mane.
Edmundas POCIUS
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