Mūsų jėga - vienybėje!
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R ugsėjo 1-oji

(M ok slo ir žinių diena)

Ir vėlei rugsėjis,
Vėl šypsenos…Gėlės…
Ir vėl Jumis tikinčios,
Klausiančios akys.
Vėl nerimo gero
Pripildytos dienos,
Atsakymo ieškančios
Nemigo naktys…
Ir vėlei kas rytąĮ savąją klasę.
Ir vėlei dalinsit
Jūs širdį kaip duoną…
Pamiršę save,
Jūs į ateitį vesit
Gražiausią pasaulyJaunystės koloną.

S. Žalnieriūnienė

Rugsėjo 8-oji - Vytauto Didžiojo karūnavimo
ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės
ir laisvės apgynimą diena
1430 m . rugsėjo 8 dieną buvo planuotas Vytauto Didžiojo karūnavim as,
tačiau jis neįvyko.

Tais laikais Jogaila buvo Lenkijos karalius, nuo kurio priklausė ir Lietuva. Savo pusbrolį Vytautą,
Jogaila buvo paskyręs savo vietininku Lietuvoje. Vytautas po truputį tapo savarankišku Lietuvos
vadovu ir sumanė karūnuotis Lietuvos karaliumi. 1429 metais Lucke (dabar Ukraina), Liubarto pilyje, Europos Valdovų suvažiavime
buvo numatytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto karūnavimas. Jogaila tam pritarė, tačiau lenkų senatas tokį pasiūlymą atmetė.
Lenkai įkalbinėjo Vytautą atsisakyti šio sumanymo, baimindamiesi, kad po Vytauto mirties Lietuvos karaliumi bus išrinktas asmuo
nebus pavaldus Lenkijai. Jie Vytautui net buvo pasiūlę tapti Lenkijos karaliumi vietoj Jogailos, tačiau Vytautas atsisakė.
1430 m. rugsėjo 8 d. buvo paskirta Vytauto Didžiojo karūnavimo data. Imperatorius Zigmantas per pasiuntinius siuntė Vytautui karūną
su dokumentais, tačiau lenkai juos suėmė. Buvo numatyta kita karūnavimo data, tačiau spalio 27 d. Vytautas mirė. Tuomet jam buvo jau
80 metų. Manoma, kad Vytautas Didysis mirė nuo sutrenkimo, kai nukrito nuo arklio. Kita versija, kad nuo supūliavusios voties.
Ši diena dar vadinama ir Padėkos diena, nes po Vytauto Didžiojo mirties lietuviai išsirinko savo valdovą, kuris nepriklausė nuo
Lenkijos, taigi Vytautas Didysis tarsi iškovojo Lietuvai nepriklausomybę nuo Lenkijos.
Inf. „Darbininkų balsas“
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Profsąjungų atstovų susirinkimas Klaipėdoje
2015 m. liepos 30 d. Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungų būstinėje vyko Lietuvos profesinių sąjungų lyderių bei atstovų
susirinkimas, kuriame aptarti veiksmai, ruošiantis mitingui, kuris vyks 2015 m. rugsėjo 10 d. prie Lietuvos Respublikos Seimo ir
Vyriausybės.
Susirinkime dalyvavo Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių, Marijampolės, Alytaus, Visagino profsąjungų atstovai.
Jie pateikė Lietuvos valdžiai reikalavimą atšaukti taip vadinamą socialinio modelio svarstymą Seime, kol šis projektas bus galutinai
suderintas su profsąjungomis.
Gindami šią poziciją profesinės sąjungos pasiruošusios imtis visų - neišskiriant kolektyvinių poveikio priemonių, tiek Lietuvos teritorijoje,
tiek tarptautiniu mastu.
Analogišką poziciją dėl socialinio modelio projekto, naujo darbo kodekso, viešai išsakė ir Prezidentė. Vis dėl to profsąjungos pasikliauti
sėkme ar Seimo gera valia tikrai neketina ir pasiryžusios priešintis visomis turimomis išgalėmis.
Inf. „Darbininkų balsas“

Jungtinėse Tautose priimta
istorinė rezuliuciją, ginantį šeimą

Istoriniame balsavime liepos mėnesio pradžioje Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių taryba Ženevoje patvirtino rezoliuciją, kviečiančią išsaugoti šeimą.
Rezoliucija pabrėžia, kad šeima yra prigimtinis ir svarbiausias visuomenės
vienetas, bei ragina vyriausybes vykdyti šeimai jautrią politiką ir imtis
veiksmų, kad būtų užkirstas kelias šeimos kaip institucijos išlikimui
kylančioms grėsmėms.Tai kol kas stipriausias toks už šeimą pasisakantis
Jungtinių Tautų dokumentas istorijoje, ir ne viena šeimai palanki JT
delegacija sunkiai dirbo, kad tai pasiektų net susidūrus su stipria
homoseksualų opozicija.
Lietuvos žiniasklaida nesiryžo pranešti apie šį svarbų žingsnį ir taip tyliai
pritaria prieš rezoliuciją balsavusių beveik vien Vakarų valstybių pozicijai.
Todėl raginame dalintis šia visiems už šeimos stiprinimą kovojantiems
svarbia žinia, kad apie tai sužinotų ir Lietuvos piliečiai.
Vyriausybėms, kurios išliko ištikimos šeimai, dabar reikia visų mūsų
pagalbos. Dėl savo bekompromisės pozicijos jos yra agresyviai
pašiepiamos ne vienos išsivysčiusios šalies.
Rezoliucijoje, be kita ko, raginama valstybes vykdyti šeimai draugišką
politiką, teigiama, jog tėvams turi būti palikta pirminė atsakomybė rūpintis
ir auklėti savo vaikus taip, kaip jiems atrodo teisinga. Rezoliucija pabrėžia,
kad „šeima atlieka itin svarbų vaidmenį išsaugant kultūrinį identitetą,
tradicijas, moralę, paveldą ir vertybinę visuomenės sistemą“.
Už rezoliuciją balsavo: Alžyras, Bangladešas, Bolivija, Bostvana,
Kinija, Kongas, Dramblio Kaulo Krantas, Kuba, Salvadoras, Etiopija,
Gabonas, Gana, Indija, Indonezija, Kazachstanas, Kenija, Maldyvai,
Marokas, Namibija, Nigerija, Pakistanas, Paragvajus, Kataras, Rusija,
Saudo Arabija, Siera Leonė, Jungtiniai Arabų Emiratai, Venezuela, ir
Vietnamas.
Prieš rezoliuciją balsavo: Albanija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Airija,
Japonija, Latvija, Juodkalnija, Portugalija, Korėja, Pietų Afrika, Jungtinė
Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos.
Susilaikė: Argentina, Brazilija, Meksika ir Makedonija.
Lietuva „puolė į krūmus“.
Inf. Alkas.lt

Nelegalus darbas - nevok
savo teisių!

Jei dirbate statybose ar siuvykloje, kavinėje, bare, remontuojate
automobilius, kertate mišką, apdorojate medieną, dirbate sezoninį
ar kitą darbą be darbo sutarties ar kitaip oficialiai neįforminę savo
darbo - dirbate nelegaliai!
Dirbant be darbo sutarties darbdavys jums gali neatlyginti už
darbą. Susirgę negausite pašalpos, susižalojus darbe nebus
atllyginama žala. Žuvus darbo vietoje, artimieji ne tik netektų
brangaus žmogaus - jie negautų ir piniginių išmokų.
Nelegalus darbas padaro darbuotoją tik beteisiu gyvenimo žaislu.
NETYLĖKITE!
Jei darbe pažeidžiamos Jūsų teisės, praneškite Valstybinei
darbo inspekcijai pasitikėjimo telefonu (8-5) 2139750 arba
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos darbo
inspekcijai adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254
Klaipėda, tel. 8-46-411019, 217825, mob. tel. 8-686-17406,
el.p. kmapsp@gmail.com.
Antanas SUGINTAS
KMAPS darbo inspekcijos viršininkas
_______________________________________________________

Darbo ginčai bylose dėl neišmokėto darbo
užmokesčio ir viešas įmonių, bendrovių,
organizacijų paskelbimas, kurioms pateikti
darbuotojų ieškiniai dėl uždelstų ir neišmokėtų
atlyginimų bei delspinigių išieškojimo

UAB „Neogana,“ AB „Lietuvos jūrų laivininkystė,“ UAB
„Detro,“ UAB „R2G Security,“ UAB „Metalo projektai,“
UAB „Ūrus“ ir K0, UAB „Arūnas ir C0,“ AB „Šiaulių
grūdai,“ UAB „Vlantana,“ UAB „Amžinasis judėjimas,“
UAB „Professional Masters Group,“ UAB „Redagra,“
UAB „Autorola,“ UAB „Bara Logistic,“ UAB „Dutma,“
UAB Sol aureus.“
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
darbo inspekcija

Žmogaus ir kiaulės
fiziologiniai panašumai

Jau senokai žinoma, kad moksliniams bandymams kiaulės
tinkamesnės, nei šunys, žiurkės ar net beždžionės. Kiaulė –
vienintelis gyvūnas, galintis įdegti. Nors dantys gerokai didesni
už žmogaus bet kramtymo aparatas toks pats. Kaip ir
vaikams, paršeliams iškrinta pieniniai dantys ir užauga
nuolatiniai. Panašūs ir vidaus organai – žmogaus ir kiaulės
širdys plaka maždaug tiek pat kartų per minutę. Arterijos
tokios pačios: hemoglobino, proteinų, kraujo kūnelių apimtis
beveik sutampa. Panašūs inkstai, kepenys ir kiti organai. Net
stresui kiaulės jautrios kaip ir žmogus. Veterinarai, gydydami
šiuos gyvūnus nuo infarkto dažnai duoda jiems raminamųjų.
Kiaulės pagarsėjusios kaip nešvarą mėgstantys gyvūnai.
Suteikus tinkamas sąlygas, jie mielai maudytųsi purve. Todėl
jos visada padengtos purvo sluoksniu.
Kiaulių augintojų asociacija
_________________________________________________
_

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

2 puslapis

„Darbininkų balsas,“ 2015 m. rugsėjo mėn.
Kauno darbo inspekcija darbdavį
pabarė, bet veiksmų nesiėmė

2015 m. liepos 28 dieną Kauno darbo inspekcija, kartu su profesinės
sąjungos „Sandrauga“ atstovais atlikto neplaninį patikrinimą akcinėje
bendrovėje „Lituanica“. Buvo konstatuota, kad atlyginimai darbuotojams
nemokami jau nuo 2015 m. kovo mėnesio. Bendrovės skola savo
darbuotojams jau viršija 34 tūkst. eurų, tačiau veiksmų darbo inspekcija
nusprendė nesiimti, o palikti už savo teises darbuotojams kovoti patiems.

Socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Algimanta Pabedinskienė:
„Padėkime išpildyti mažas, bet
labai reikšmingas svajones“
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė,
globojanti jau trečius metus maltiečių organizuojamą akciją „Ir maža
širdelė turi didelių idėjų“, kviečia prisidėti prie kilnaus tikslo ir
padovanoti mokyklinių prekių, knygų, lavinamųjų ir lauko žaidimų
socialinės rizikos šeimų vaikams, daugiavaikėms šeimoms,
našlaičiams ir vaikams su negalia, gyvenantiems specialiuose
namuose. Ministrė primena, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. galima
kreiptis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims
įsigyti. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus galima kreiptis iki
spalio 5 d., o dėl nemokamo maitinimo - per visus mokslo metus,
pablogėjus šeimos finansinei situacijai. Šiuo metu mokinio reikmenims
įsigyti vienkartinė parama vienam mokiniui yra 45,6 Eur.
„Kiekvienas vaikas į mokyklą turi eiti drąsiai, žinodamas, kad jo
kuprinėje yra visko, ko gali prireikti pamokų metu. Deja, šiandien
Lietuvoje yra tokių šeimų, kuriose augantiems vaikams rugsėjo pirmoji
kelia daugiau nerimo, nei smagaus jaudulio. Ši akcija leidžia mums
visiems prisidėti prie mažų, bet tikrai svarbių svajonių išsipildymo,“ –
sako ministrė A. Pabedinskienė. „Atsižvelgdami į vartojimo prekių ir
paslaugų kainų pokyčius parengėme Socialinės paramos mokiniams
įstatymo pakeitimo projektą, kuriame nuo kitų metų numatoma
paramai mokinio reikmenims įsigyti skiriamų lėšų dydį padidinti iki 57
eurų“,- sako ministrė.
Inf. ekspertai.lt

Nors patikrinimo metu buvo nustatyta, kad bendrovėje
akiplėšiškai pažeidžiamos darbuotojų teisės, o LPS „Sandrauga“
archyvuose glūdi tomų tomai bylų su AB „Lituanica“ dėl tos pačios
priežasties, Kauno darbo inspekcijai neatrodo, kad tokie darbdaviai
turi būti baudžiami. Inspekcijos pateiktoje išvadoje nurodoma, kad
darbuotojai, atlyginimų negaunantys jau po keletą mėnesių „turi
teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją“ ir savo pragyvenimo šaltinį
mėginti išsiieškoti procesiniu (taigi, užtrunkančiu) būdu. LPS
„Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis patebi, kad ši
rekomendacija dirbantiesiems akivaizdžiai skelbia: „kaip norite, taip
ir kapstykitės“.
Inspekcijos išvada kur kas nuolankesnė darbdavio atžvilgiu. Nors
kaltė kaip ir akivaizdi, išvadoje direktoriui nurodoma užtikrinti, kad
įmonėje būtų laikomasi darbo kodekso reikalavimų, susijusių su
darbuotojų atlyginimais, bei paaiškinama darbdavio administracinė
atsakomybė priešingu atveju. Tačiau būtent įrodžius tokį „priešingą
atvejį“, panašu, kad darbdavys lieka baudžiamas viso labo
pagrūmojimu piršteliu. Kęstučio Juknio teigimu, tokia inspekcijos
pozicija yra itin žalinga valstybės ir darbuotojų atžvilgiu, nes aiškiai
parodo darbdaviams, kad jų savivalė lieka nebaudžiama.
„Tai jeigu tai vyksta jau dabar, galite įsivaizduoti kas dėsis, jei bus
priimtas „Socialinio modelio“ projektas su visu (darbdaviams)
„liberalesniu“ darbo kodeksu. Gal tuomet darbuotojai dar ir turės
primokėti darbdaviui, už tai, kad jiems leidžia dirbti?“ – retoriškai
klausia profesinės sąjungos pirmininkas, bei ragina visus
dirbančiuosius prisijungti prieš šį modelį nukreiptų protesto akcijų,
kurių pirmoji - mitingas vyks 2015 m. rugsėjo 10 d. prie LR Seimo.
Rūta GELEŽINĖ
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Visiems, visiems, visiems!

Lietuvos profesinės sąjungos kviečia piliečius konsoliduotis ir
vykti į protesto akciją (mitingą) Vilniuje prie LR Seimo, kuris vyks
2015 m. rugsėjo 10 d.
Mitingas prasidės 12:00 valandą.
Protestuosime prieš darbuotojų garantijų mažinimą ir tarsime
griežtą - Baudžiavai darbe - NE!
NE! Darbo užmokesčio (įskaitant apmokėjimą už atostogas ir
viršvalandžius sumažinimą.
NE! Darbuotojo atleidimo iš darbo supaprastinimą.
NE! Darbuotojo atleidimą be priežasties, įspėjus prieš 3 dienas.
NE! Išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimą.
NE! Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimą nuo 48 iki 60
valandų
NE! Terminuotų darbo sutarčių įvedimą nuolatinio pobūdžio
darbui.
NE! Atostogų už darbo stažą panaikinimą.
NE! Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijų mažinimą.
NE! Būtinojo darbo stažo Sodros pensijai gauti ilginimą dar
penkeriais metais.
NE! Profesinių sąjungų teisių apribojimą.
Piliečius, norinčius rugsėjo 10 d. važiuoti į Vilnių ir dalyvauti
mitinge, prašome atvykti į Klaipėdos miesto profsąjungos būstinę
(S.Dariaus ir S.Girėno g. 21-21, durų kodas-247) ir
užsiregistruoti. Priėmimas darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.
Tel. pasiteiravimui: 8-686-17406, 8-607-00133, 8-46-411019
Registruotis galite ir el.paštu: kmapsp@gmail.com
Registracija vyksta nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 3 d.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas

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

LIETUVIŲ KALBOS IŠDAVIKAI

Gediminas KIRKILAS (LSDP)

Irena ŠIAULIENĖ (LSDP)

Julius SABATAUSKAS (LSDP)

Juozas BERNATONIS (LSDP)

Valdas SKARBALIUS (DP)

Vytautas GAPŠYS (DP)

Didžiausios valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, Premjeras Algirdas Butkevičius duodamas interviu lenkų radijo stočiai „Znad Wilii“ pasižadėjo, kad socialdemokratai balsuos už tai, kad
kai kurių Lietuvos piliečių pavardės Lietuvos piliečių pasuose ir kituose oficialiuose dokumentuose būtų rašomos ne valstybine kalba.
„Galiu pasakyti, kad prieš dvi dienas mūsų partijos valdyboje buvo priimtas sprendimas, kad vėl teiksime šitą įstatymo projektą Seimui, ir šitas teikimas turėtų įvykti gegužės mėnesį, ir tegul pamato, kurie politikai
pritaria, kurie nepritaria“, – interviu radijui „Znad Wilii“ sakė Premjeras.
Šiuo metu Seimas svarsto naujos redakcijos Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektą, taip pat du alternatyvius įstatymų projektus dėl originalios pavardžių rašybos asmens dokumentuose. Vienas
projektas leistų originalią pavardės rašybą lotyniško pagrindo rašmenimis pagrindiniame paso puslapyje, alternatyvus – tik papildomame paso lape. Kalbininkai, visuomenės atstovai ir net Konstitucinis Teismas ne
kartą pasisakė prieš įrašus nevalstybine kalba oficialiuose dokumentuose. Tačiau socialdemokratai, inspiruojami socialdemokratų Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės, toliau stumia šį, prieš Lietuvos valstybinę
kalbą nukreiptą projektą.
Primename, kad pernai metų birželio 19 d. Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga, susirūpinusi tuo, kad Seime yra svarstomas G. Kirkilo ir I. Šiaulienės iniciatyva įregistruotas lietuvių kalbos statusui prieštaraujantis
Vardų ir pavardžių įstatymo projektas XIIP-1653, kuriuo numatoma įteisinti vardų ir pavardžių rašymą oficialiuose dokumentuose ne valstybine kalba, kreipėsi į žiniasklaidą, prašydama palaikyti pilietinę iniciatyvą
„Viešinkime lietuvių valstybinės kalbos išdavikus“. Visuomenininkai pasiūlė žiniasklaidos priemonėms skelbti už minėtą įstatymo projektą balsavusių, o taip pat nedalyvavusių balsavime Seimo narių pavardes, šias
pavardes taip pat viešinti ir mėnesį prieš kiekvienus būsimus rinkimus.
Dienraščio Alkas.lt redakcija, gerbdama konstitucinį lietuvių kalbos statusą ir siekdama, kad Lietuvos piliečiai būtų geriau informuoti apie jų rinktų atstovų veiklą Seime, nusprendė palaikyti visuomeninę
iniciatyvą „Viešinkime lietuvių valstybinės kalbos išdavikus“ ir pažadėjo tituliniame Alkas.lt portalo puslapyje visą mėnesį skelbti lietuvių kalbos valstybinį statusą pamynusių Seimo narių pavardes, nuotraukas bei
informuoti rinkėjus apie jų partinę priklausomybę iš karto po balsavimo Seime ir vėliau – mėnesį prieš būsimus Savivaldos, Seimo bei Prezidento rinkimus.
Inf. Alkas.lt

Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos darbo
inspekcijos informacija
Nuo 2015 m. rugpjūčio 07 d. iki rugsėjo 30 d. KMAPS darbo
inspektoriai pradėjo patikrinimą tikslu išaiškinti kaip Klaipėdos
mieste UAB „Pajūrio autobusai,“ KTKB „Gintarinis vairas,“ ir UAB
„Klaipėdos autobusų parkas“ vairuotojai atlieka savo pareigas ir
teikia paslaugas keleiviams, ar nepažeidinėja darbuotojų saugos
ir sveikatos bei darbo teisės normų, galinčių turėti įtakos keleivių
saugai ir sveikatai bei nelaimingiems atsitikimams įvykti vežant
žmones Klaipėdos miesto maršrutiniais autobusais.
Apie tai raštu informuoti keleivinio transporto bendrovių
Klaipėdos mieste vadovai ir Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija.
Autobusų vairuotojus ir keleivius prašome būti vieni kitiems
mandagiems bei paslaugiems.
Antanas SUGINTAS
Tel. 8-686-17406
Darbo inspekcijos viršininkas
(8-46) 411019, (8-46) 217825,
el.paštas: kmapsp@gmail.com

Informacija visiems

2015 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 40-to mėnesio sukaktis. Prieš mažą mergaitę
ir savo piliečius valdžia smurtavo 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje. Visi, kas neabejingi 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.

Lietuvos policija Klonio gatvėje padeda pedofilams „gwaltavoti“ ir prievarta atimti iš senelių Kedžių jų sūnaus dukrelę Deimantę.
Kitoje nuotraukoje – policija grindiniu tempia Klonio gatvėje moterį, stebėjusią mergaitės pagrobimą.
2012 m. gegužės 17 d. Garliava, Kauno rajonas
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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).
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 niesto ir apskrities profsąjungą adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, Klaipėda (durų kodas-247),
Tel. (8-46) 411019, (8-46) 217825, 8-686-17406
Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS

Visuomenininkai rinks parašus
dėl nelietuviškų pavardžių
rašymo

Grupė piliečių ketina Seimui siūlyti įstatymų pataisas, pagal kurias
pavardės nelietuviškais rašmenimis būtų leidžiamos tik papildomame
paso puslapyje. Iniciatyvinė grupė, pasivadinusi „Talka: Už Lietuvos
valstybinę kalbą“, savo iniciatyvą pristatė Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK), kuri turi išduoti parašų rinkimo lapus. VRK dėl to spręs rugsėjo
2 dieną. Iniciatoriai ketina surinkti 50 tūkst. Lietuvos piliečių parašų ir
pasinaudoti Konstitucijoje įtvirtinta piliečių įstatymo iniciatyvos teise
pateikti siūlymą svarstyti Seimui.
Seimui norima pasiūlyti papildyti Asmens tapatybės kortelės ir paso
įstatymą, kad pagrindiniame asmens oficialių dokumentų puslapyje
vardai ir pavardės būtų rašomi tik valstybinės lietuvių kalbos abėcėlės
raidėmis pagal tarimą, o įrašai nevalstybine kalba galėtų būti paso
papildomų įrašų puslapyje arba tapatybės kortelės antroje pusėje.
„Manome, kad būtų nušauti du zuikiai - ir valstybinė kalba išsaugota,
ir piliečiams, kurie nori užsirašyti asmens tapatybės dokumentuose kita
kalba, būtų suteikta tokia galimybė“, - žurnalistams sakė vienas iš
iniciatyvinės grupės narių Gintaras Songaila. Anot jo, surinkus 50 tūkst.
piliečių parašų ir Seimui priėmus jų siūlomą projektą, būtų baigtas
visuomenės „kiršinimas“ dėl asmenvardžių rašymo. Iniciatyvinei grupei
priklauso rašytojas publicistas Vytautas Rubavičius, aktorius
Gediminas Storpirštis, politologas Vytautas Sinica ir kiti.
Iniciatyvinė grupė ne mažiau kaip 50 tūkst. parašų privalo surinkti per
du mėnesius. Jei per nustatytą terminą parašų skaičius nebus
surinktas, tokiu atveju Seime šis klausimas nebus sprendžiamas.
Visuomenininkų iniciatyvai priešinasi Juliaus Sabatausko
vadovaujamas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
Inf. „DB“

„Darbininkų balsas,“ 2015 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos Vyriausybė ir Seimas
pensininkams ir toliau įžūliai
meluoja

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gegužės 12 d. svarstė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pateiktą
Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių
pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo,
kompensavimo įstatymo projektą.
Kaip pranešė naujienų agentūra BNS bei jos informacija
pasinaudoję didžiausieji šalies dienraščiai, prieš šį projektą
balsavo tik vienas Seimo narys – Audrius Nakas. Tačiau nė viena
žiniasklaidos priemonė nesivargino paklausti paties Seimo nario,
kodėl jis balsavo prieš.
Kad mano sprendimas nebūtų interpretuojamas ar panaudotas
propagandiniais tikslais, apie tokį savo sprendimą noriu informuoti
pats. Taigi SADM projektas, kurį pristatė ministrė Algimanta
Pabedinskienė,
numato,
kad
kompensuojamoji
suma
pensininkams bus išmokama 2016–2019 metais. Privalomos
grąžinti sumos bus išmokamos procentais: 2016 m. antrojo
ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės pensijų gavėjams išmokama
10 procentų kompensuojamosios sumos; 2017, 2018 ir 2019
metais senatvės pensijų gavėjams išmokama po 30 procentų
kompensuojamosios sumos lygiomis dalimis, atitinkamai 2017,
2018 ir 2019 m. kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį.
Balsavau prieš tokį projektą, nes tai ne tik atviras pasityčiojimas
iš senatvės pensiją užsidirbusių ir vėliau konservatorių apvogtų
žmonių, bet ir įžūlus melas valstybės vardu.
Pensininkams visos skolos privalo būti grąžintos nedelsiant, per
vieną dieną, o ne per ketverius metus. Ir šioms kompensacijoms
nereikia jokių pinigų iš niekur skolintis, kaip kad aiškina
konservatorius Jurgis Razma. Valstybė pinigų turi, ir įdomiausia –
dar ir su kaupu. Tačiau prioritetai, kaip visada, yra iškreipti, ir
pirmenybė teikiama ne valstybės piliečių gerovei.
Dar 2012 metais Konstituciniam Teismui išaiškinus, kad teisės
aktai, kuriais pensijos dirbantiems gyventojams buvo sumažintos
daugiau nei nedirbantiems, prieštarauja Konstitucijai, privalėjo būti
grąžintos visos skolos iki paskutinio cento ir dar sumokėti
procentai už neteisėtai nusavintus žmonių pinigus.
Tačiau realus grąžinimas ištęstas net iki 2019 metų. Tai ne tik
įstatymo negerbimas bei grubus jo nevykdymas, nors tai Lietuvoje
seniai tapo kasdienybe, bet tiesiog amoralus ir niekuo
nepateisinamas ciniškas valdžios elgesys, rodantis panieką ir
valstybei, ir piliečiams.
Audrius NAKAS
Lietuvos Respublikos Seimo narys
El. paštas: audrius.nakas@lrs.lt
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Darbuotojų –
profsąjungiečių dėmesiui!

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga savo nariams ir
tiems, kurie nėra profesinės sąjungos nariai bei turintys
asmeninius lengvuosius atomobilius, UAB „Autobaltva“ remonto
aptarnavimo paslauga bus taikoma nuo 5 iki 10 proc. automobilio
remonto aptarnavimo nuolaida. Šia paslauga gali naudotis šių
įmonių, bendrovių, organizacijų darbuotojai: AB“ Klaipėdos
mediena,“ AB „Klaipėdos baldai,“ UAB „Germanika,“ UAB
„Glassbel Baltic,“ Všį Klaipėdos sveikatos priežiūros centro,
Klaipėdos muzikinio teatro, Klaipėdos dramos teatro, Klaipėdos
l/d. „Žiburėlis“, UAB „Krovinių terminalas,“ Pasienio valstybinės
maisto veterinarijos tarnybos, Klaipėdos l/d. „Pingvinukas,“ Všį
Šilutės PSPC, Lietuvos Šaulių Sąjungos, Klaipėdos vaikų
laisvalaikio centro, UAB „Getelit,“ AB „Šilutės baldai,“ UAB „
Lietuvos spauda“ Klaipėdos filialo, AB „Baltijos Vakarų laivų
gamykla“, UAB „Regseda“, Klaipėdos centrinio pašto, Klaipėdos
Universiteto, Adomo Brako dailės mokyklos darbuotojams.
Adresas:: Šilutės pl. 4, LT-91173 Klaipėda, tel. (8-46) 380969,
faksas: (8-46) 380970, mob. tel. (8-618) 49606, (8-610) 33738.
El. paštas“ info@autobaltva.lt
Internetinis tinklapis: www.autoservisasklaipedoje.lt

-„Sveikas, mano berniuk, ar užkariavai Ukrainą?“
-„Ne, mano Fiurerį, kol kas neužkariavau.“

Prakalbo apie socialinių
darbuotojų atlyginimų
kėlimą

Svarstoma 2016 metų biudžete numatyti papildomą finansavimą
socialinių darbuotojų ir kitų, socialines paslaugas teikiančių
darbuotojų, atlyginimų didinimui, informuoja Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija.
Kaip informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pateiktas
siūlymas didinti socialinių darbuotojų atlyginimus. Ministerijos
pranešime nurodoma, kad siūloma algas kelti apie 15 proc. (t.y. apie
70 eurų), o šiam tikslui pasiekti planuojama pasitelkti papildomus
6.5 mln. eurų iš valstybės biudžeto.
Ministerijos pranešime nurodoma, kad šis sprendimas priimtas
atsižvelgiant į tai, kad „didėjo mokytojų, taip pat kultūros darbuotojų
atlyginimai“, todėl norima pakelti ir kitas socialines paslaugas
teikiančių darbuotojų uždarbį.
Rūta GELEŽINĖ
_____________________________________________________

„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
(prieš 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

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO
JONO VARKALOS PATARĖJAS-KONSULTANTAS

EDVARDAS ŠALKAUSKAS

Piliečius priima:
Antradieniais nuo 08 val. iki 12 val.
Penktadieniais nuo 13 val. iki 16 val.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos būstinėje:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
Tel./faks. (8-46) 411019, (8-46) 217825,
mob. tel. 8-686-17406 (Omnitel), 8-607-00133 (Tele2)
El. paštas: klaipeda.drasoskelias@gmail.com

R. Šalaševičiūtė bando išgelbėti
prie
kėdės
prilipusius
Tel.
(8-46)ministro
217825, (8-46) 411019,
(8-686)
17406
savo sėdmenis

Seimo nario Audriaus Nako pranešimas: „Atsistatydinimas būtų tik
nedidelis atsitraukimas prieš naują karjeros aukštumų šturmą“.
Metų pradžioje Prezidentė Dalia Grybauskaitė apsilankė Vilniaus
vaiko raidos centre, kuris vienintelis Lietuvoje teikia kompleksinį
gydymą vaikams, turintiems raidos ir elgesio sutrikimų. Po
apsilankymo šiame centre šalies vadovė liepė jį iškraustyti iš
avarinių patalpų iki rugsėjo mėnesio ir informavo, kad to
neįgyvendinus iš posto teks trauktis pačiai Sveikatos apsaugos
ministrei Rimantei Šalaševičiūtei.
Rugpjūčio 18 d. Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė,
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų generalinis
direktorius Kęstutis Stropas, Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo direktorius Juozas
Raistenskis bei Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centro vadovė Jovita Petrulytė
pasirašė susitarimą „Dėl Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centro veiklos
perkėlimo“. Tačiau detaliau susipažinus su minėtu susitarimu
paaiškėjo, kad Vaiko raidos centras į Santariškes nei iki rugsėjo 1
dienos, nei iki rugsėjo 30 dienos, nei iki kitų ar dar kitų metų
perkeltas nebus.
Susitarimą pasirašiusios šalys Vaiko raidos
centrą iš Žvėryno, kuriame jis yra įsikūręs, į Santariškėse
planuojamą statyti naują korpusą tik „įsipareigojo siekti“ perkelti iki
2018 metų gruodžio 31 d. – tik po trejų su puse metų. Bet gali būti ir
neperkeltas, jei pastangos bus per menkos. Paaiškėjus šioms
aplinkybėms, kreipiausi į ministrę R. Šalaševičiūtę, prašydamas jos
daugiau nebelaukti ir atsistatydinti.
Nukelta į 4 pusl.

Lietuvos Respublikos
Trišalėje taryboje iki rugsėjo
pradžios planuojama užbaigti
Socialinio modelio svarstymą

Rugpjūčio 18 dieną vykusiame Trišalės tarybos posėdyje toliau
tęsėsi derybos dėl Naujojo darbo kodekso nuostatų. Neišvengta ir
aštresnių pasisakymų bei ginčų – ar kolektyvinės sutartys turėtų
galioti tik profesinės sąjungos nariams ar ir visiems bendrovės
darbuotojams, ar vienoje darbovietėje gali būti kelios kolektyvinės
sutartys ar viena, ar kolektyvinių sutarčių turinys turi būti laisvai
prieinamas suinteresuotiems asmenims ir t.t.
Trišalėje taryboje po ilgų diskusijų buvo pritarta, kad kolektyvinės
sutartys galios visiems darbuotojams, profesinėms sąjungoms
palikta teisė į informavimą ir konsultavimą.
Vyriausybės parengtas socialinis modelis siūlo liberalizuoti darbo
santykius bei pertvarkyti „Sodros“ pensijų sistemą.
Rugpjūčio mėnesį planuojama surengti dar du Trišalės tarybos
posėdžius ir iki rugsėjo užbaigti modelio svarstymą. Vėliau visas
teisės aktų rinkinys bus svarstomas Lietuvos Respublikos Seime.
Profesinės sąjungos rugsėjo 10 dieną, 12 val. prie Seimo
Vilniuje organizuoja didelį mitingą, kuriame protestuos prieš
skubotai priimamą Socialinį modelį. Profsąjungos gavo leidimą
mitingui organizuoti ir kviečia visus Lietuvos piliečius bei
dirbančiuosius prisijungti prie mitingo organizavimo ir dalyvavimo.

Su mumis galite susisiekti telefonais:

Vilniuje (8- 5) 2621743 arba el. paštu: info@lps.lt
Primename, kad Lietuvos profesinės sąjungos nepritaria:
1. Darbuotojo atleidimui, įspėjus prieš 3 dienas;
2. Darbo užmokesčio mažinimui;
3. Išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimui;
4. Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimui iki 60 valandų;
5. Terminuotų darbo sutarčių įvedimui nuolatinio pobūdžio
darbams;
6. Atostogų už darbo stažą panaikinimui;
7. Darbo stažo pensijai gauti ilginimui penkeriais metais;
8. Darbuotojų auginančių vaikus garantijų mažinimui;
9. Profesinių sąjungų veiklos suvaržymui.
Kristina KRUPAVIČIENĖ
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė
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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 ginčiuose ir derybose
su darbdaviu, o darbo bylose Darbo ginčų komisijoje, teismuose.
Savalaikė narystė yra vienas iš savarbiausių saugiklių, saugant
ne tik savo darbo vietą, bet ir darbo užmokestį bei kitas socialines
garantijas.
Susisiekti su mumis galite:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
(prieš Sporto rūmus, durų kodas: 247)
Tel. (8-46) 217825, (8-46) 411019, (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS

„PILIES BARAS“

Jauki aplinka, dienos pietūs, banketai, furšetai.
Dirbame nuo 10:00 iki 22:00 val.
Adresas: Skerdėjų g. 10, LT-Klaipėda, Tel. 8-652-67916

„SPORTO BARAS“

Dienos pietūs tik 2,80 €. Užsakomi banketai, furšetai.
Dirbame kasdien nuo 10:00 iki 22:00 val.
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Klaipėda
(Sporto rūmai),
tel. 8-652-67916

Maloniai laukiame Jūsų!

Individuali U. Rakauskaitės įmonė
„Kreivas bokalas“ kviečia lankytojus
-skaniai ir pigiai papietauti
-atsigerti pigaus ir gero alaus
-pietūs ir karšta kava išsinešimui.
„KREIVAS BOKALAS“ Klaipėdoje, prie įėjimo į
„Senąjį turgų“ (Turgaus aikštė).
Dirbame kasdien:
nuo 8:00 val. iki 19:00 val.
Tel. 8-676-93097

Naujas Darbo kodeksas dar
neįsigaliojo, o darbdaviai jau
prastina darbo sąlygas
Lietuvoje formuojasi paradoksali situacija: naujojo Darbo kodekso
(DK) projektas dar net nesuderintas iki galo ir tik užregistruotas
Seime, o juo jau vadovaujamasi. Deja, bet panacėja naujoms darbo
vietoms ir investicijoms turėjęs tapti DK veikia priešingai. Juo jau
gąsdinami darbuotojai, kai kuriose įmonėse keičiami darbo grafikai, o
pradėtos kolektyvinių sutarčių derybos sąmoningai stringa.

Lietuvos Maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina
Gruzdienė sako, kad pavyzdžių, kai darbdaviai elgiasi taip, tarsi
naujasis Darbo kodeksas jau būtų įsigaliojęs, apstu: „Šią situaciją
jau jaučiame įmonėse. Darbuotojai spaudžiami nutraukti darbo
sutartį šalių susitarimu, teigiant, jog įsigaliojus naujam DK sąlygos
bus dar prastesnės. Kai kur stabdomos pradėtos reorganizacijos,
stringa kolektyvinių sutarčių derybos ir pan. Skaidriai dirbantys
darbdaviai abejoja naujojo darbo santykių reguliavimo nauda, nors
viešai to nepripažįsta“.
Anot Gražinos Gruzdienės, jau dabar UAB „Arvi cukrus“ profesinei
sąjungai siūloma suderinti darbo grafikus, kurie viršija normalią
savaitinę darbo laiko trukmę daugiau nei 50 proc. „Mes tokiems
pokyčiams nepritariame. Pirmiausia tokie viršvalandžiai prieštarauja
dabartiniam, tebegaliojančiam Darbo kodeksui. Kita vertus, juk tos
valandos būtų darbuotojų sveikatos sąskaita“, – įsitikinusi Lietuvos
maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė. Ji pridūrė, kad šioje
bendrovėje delsiama pasirašyti ir kolektyvinę sutartį, kuri padėtų
išspręsti darbo apmokėjimo ir skatinimo, darbų saugos bei kitus ne
tik darbuotojams, bet ir įmonės vadovybei aktualius klausimus. Nors
įmonė savo interneto puslapyje deklaruoja, jog atsakomybės vedini
rūpinasi žmonėmis ir supančia aplinka, tačiau nei savininkai, nei
vadovai neatsako į profesinės sąjungos raštus. Lietuvos paslaugų
sferos darbuotojų profesinės sąjungos (LPSDPS) pirmininkas
Aleksandras Posochovas teigia taip pat pastebėjęs, jog paslaugų
sektoriuje stringa kolektyvinių sutarčių derybos.
„Panašu, jog darbdaviai laukia naujojo Darbo kodekso, todėl
neskuba tartis dėl socialinių garantijų darbuotojams. Keista, tačiau
kolektyvinės derybos pristabdytos net biudžetinėse įstaigose“, –
sako A. Posochovas. Jis pasakoja, kad jau dabar darbuotojams
grasinama nauju Darbo kodeksu. „Tiek biudžetinėse, tiek privačiose
ir net tarptautinėse įmonėse vyksta bjaurūs dalykai. Tarkim, kai
kuriose apsaugos bendrovėse darbuotojams atvirai sakoma:
„Palaukit, ateis naujas Darbo kodeksas, pamatysit,“-stebisi A.
Posochovas.
2015-08-26 ETUI tarptautiniai ekspertai Aline Hoffman ir Rolf
Jeger nagrinėjo, ar Lietuvos Seimui pateiktas Darbo kodekso
projektas atitinka Europos Sąjungos teisę ir kitus klausimus.
Išvadas ekspertai pateiks rugsėjo mėnesį.
Inf. BNS

Galingas, kažkada dar A.Ūso,
kaltinto pedofilija užkurtas
valdžios buldozeris
tebetraiško išdrįsusius
skelbti tiesą

„Laisvas laikraštis“ išsiaiškino, kas stovi už visos pedofilijos bylos
bei D. Kedžio, J. Furmonavičiaus, V. Naruševičienės, A. Ūso
nužudymų, ir pirmą kartą per savo 20 metų trukusį žurnalistinį
darbą aš labai rimtai bijau dėl savo gyvybės. Bijau, kad tie žmonės,
kurie nužudė minėtus asmenis, nesustos, nes žino, kad turi
Lietuvos Generalinės prokuratūros „stogą,“ gali nebesustoti ir
žudyti toliau. Tačiau manau, kad viešumas yra vienintelis mums
likęs ginklas, ir todėl mums belieka tik rašyti toliau apie šios bylos
aplinkybes ir naujus prokurorų bei teisėjų nusikaltimus.
Pagrindinė visų šių nusikaltimų priežastis - visai atsitiktinai
demaskuotas buvęs aukštas politikas ir Seimo narys, kuriam
daugelį metų atsiskaitė visa lietuviška teisėtvarka ir kurią jis
praktiškai sukūrė savo rankomis.
Kauno Žaliakalnio policijos komisariato policininkai Algimantas
Babilas ir Paulius Sakalauskas visiškai atsitiktinai 2008 metų
pavasarį Kleboniškio miške automobilyje užtiko pagrindinį
pedofilijos bylos įtariamąjį Andrių Ūsą, lytiškai santykiaujantį su
minėtu asmeniu. Policininkai, norėdami užsidirbti iš iškrypėlių
pinigų, pradėjo juos šantažuoti, nežinodami su kuo jie turės rimtų
pasekmių. Už pinigų reikalavimą jie buvo nuteisti, tačiau
nuosprendį apskundė ir byla randasi Aukščiausiajane Teisme.
Vieniems išaiškėjusi tiesa Kauno pedofilijos byloje reikštų
gėdingų potraukių išviešinimą ir karjeros baigtį. Kitiems pelningo
biznio pabaigtuves, dar kitiems jų laikomas kompromatas ant
pedofilų, taptu nušauta višta dėjusia aukso kiaušinius. Kai kurie
politikai atvirai pedofilijos bylos išaiškinimą vadina Lietuvos
valstybės pamatų griūtimi. Žmonės, kurie bijo tiesos, nepakenčia ir
žmonių, drįstančių sakyti tiesą.
Aurimas DRIŽIUS

Atkelta iš 3 pusl.

Rugsėjo mėnesį
sveikiname
mūsų jubiliatus
- profesinės
sąjungos narius

55-erių metų jubiliejaus proga

Romaną MIKĄ
UAB „Glassbel Baltic“ darbuotoją

50-ties metų jubiliejaus proga
Ingą ŽINIENĘ

45-erių metų jubiliejaus proga

Romą ŽELVĮ
AB „Klaipėdos baldai“ darbuotoją

R. Šalaševičiūtė bando išgelbėti
prie ministro kėdės prilipusius
savo sėdmenis

Paaiškėjus šioms aplinkybėms, kreipiausi į ministrę Rimantę
Šalaševičiūtę, prašydamas jos daugiau nebelaukti ir atsistatydinti.
„Prašau, atsistatydinkite. Jums nepavyko, bet tai nieko baisaus.
Kažkada Jus sužlugdė tikrieji pedofilai ir homoseksualai, tačiau
radote jėgų atsitiesti. O dabartinė nesėkmė ir savanoriškas Jūsų
atsistatydinimas, nesugebėjus įvykdyti Prezidentės paliepimų, būtų
tik nedidelis atsitraukimas prieš naują Jūsų karjeros aukštumų
šturmą“, – savo argumentus išdėsčiau laiške ministrei Rimantei
Šalaševičiūtei.
Jei ministrė pati neatsistatydintų, pasielgtų nepatriotiškai. Tuomet
reikėtų Seime organizuoti interpeliaciją, būtų gaištamas Seimo
laikas, o sveikatos apsaugos sistemoje ir toliau vyrautų chaosas ir
valstybės papirkinėjimas.
Taip pat keliu klausimą, kodėl valstybei prestižiniame Vilniaus rajone
priklausantys pastatai, kuriuose dabar įsikūręs Vaiko raidos centras,
nėra remontuojami? Ir kodėl valstybė nori juos kažkam parduoti kuo
prastesnės būklės, t. y. kuo pigiau?
Valstybei ir jos piliečiams tai ypač nenaudinga. Tuomet – kam tai
naudinga? Kol kas nežinau, kas galėtų atsakyti.
Audrius NAKAS
Lietuvos Respublikos Seimo narys

40-ties metų jubiliejaus proga:
Vytautą KATKŲ
UAB „Germanika“ darbuotojus

Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
pirmininkas

Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS
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Informacinis leidinys platinamas nemokamai

Ireną Proškinienę, Virgilijų Mockų, Saulių Juškevičių,
Kostą Norkų, Julių Stončių, Loretą Razmienę, Gražiną
Šulcaitę, Danguolę Janušauskienę, Ingą Sakavičienę,
Vidą Jocienę, Liną Lengvinaitę, Evaldą Nausėdą, Bronių
Koščicą, Raisą Starostiną, Virginijų Mockų, Michail
Kiseliov, Einą Savgirdą, Danutę Puplesienę, Nataliją
Potapovą, Laimą Vaičiulienę, Evaldą Bružą, Jeleną
Kozlovą, Jarą Valiukėną, Artūrą Asalchanovą, Kostą
Stasiulį, Laurą Kasinskaitę, Eleną Marinič, Evaldą
Mažuiką, Laimoną Meškauską, Alfonsą Lekavičių.

Prabėgo metai nuskambėjo
Ant slenksčio stovi jau kiti.
Tegul jie būna jums laimingi,
Daug džiaugsmo, laimės kupini!

Renatą JURGINIENĘ

„DARBININKŲ BALSAS“ redakcija

Gimtadienio proga rugsėjo mėnesį
sveikiname profsąjungos narius
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