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"Valstybinė kainų ir energetikos

komisija kovoja prieš vartotojus"

Alvita Armanavičienė, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos
prezidentė

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio
11 d. priėmė sprendimą, patenkinantį pareiškėjų - Lietuvos
nacionalinės vartotojų federacijos, B.Cicėno ir J.Imbraso (toliau
Ieškovai), skundą ir įpareigojo Valstybinę kainų ir energetikos
komisiją perskaičiuoti šilumos kainas.
Energetikos ekspertų nuomone, vilniečiai 2006-2012 m.
permokėjo daugiau nei 100 mln. eurų. Deja, Valstybinė
energetikos ir kainų komisija,šešis metus,(nuo 2011 m. sausio
14 d. iki dabar) reiškė prieštaravimus ir nesutiko su Ieškovų
reikalavimais perskaičiuoti Vilniaus vartotojams šilumos kainas.
2004–2011 m. Prancūzijos energetikos koncernui „Dalkia“
priklausančios bendrovės „Vilniaus energija“ nuosavybės grąža
vidutiniškai siekė po 37% per metus. Palyginimui, vidutinė visų
Lietuvos įmonių nuosavybės grąža tuo laikotarpiu buvo tik 6,7%
per metus. Nors tuo laikotarpiu gyventojai už šildymą gaudavo
dideles sąskaitas, tokie grąžos rodikliai Valstybinei kainų ir

energetikos kontrolės komisijai neužkliuvo. Bet juk kalbame
apie šios komisijos reguliuojamą monopolinį sektorių, kurio
pelnas turi būti ribojamas tam, kad monopolininkas nesinaudotų
savo išskirtine padėtimi! Tuo metu Komisijai vadovavo D.
Korsakaitė.
2011 m. sausio 14 d. Lietuvos nacionalinė vartotojų
federacija, B.C. ir J. I., nesulaukę nei iš Valstybinės kainų ir
energetikos komisijos, nei iš kitų valstybinių institucijų jokių
veiksmų apginti vartotojų interesus, kreipėsi į teismą prašydami
įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos komisiją panaikinti jos
priimtą nutarimą „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų
uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ (toliau VE).
Teismas nutarė atlikti šilumos kainos sąnaudų skaičiavimo
ekspertizę, pavedant ją atlikti teismo ekspertui K.Ambrazaičiui.
Ambrazaičio audito biuras šį darbą atliko sąžiningai ir
teisingai. Dalį būtinos informacijos biuras gavo tik su LR
Generalinės prokuratūros pagalba, kadangi tiek UAB „Vilniaus
energija“, tiek Kainų komisija vengė ją pateikti, o jei ir pateikė,
kaip nurodo ekspertas, buvo „apgaulinga, klaidinanti ir su
trūkumais“.
Teismas, remdamasis eksperto išvada, padarė išvadą, jog
UAB „Vilniaus energija“ licencijuotos veiklos sąnaudų
ataskaitose Komisijai teikė prieštaringus, klaidinančius bei
neišsamius duomenis, finansinės atskaitomybės dokumentuose
bei minėtose ataskaitose nuomos sandoris apskaitytas
neteisingai, dalis teiktų duomenų nebuvo audituoti, o pajamos ir
sąnaudos padidintos, auditų ataskaitose nurodytų auditorių
išlygų, taip pat ataskaitose esančių kitų netikslumų bei trūkumų
Komisija neanalizavo bei nevertino, karšto vandens kainų
dedamųjų apskaičiavimuose padarė aritmetinių klaidų.
Ekspertas taip pat nustatė, jog visose UAB „Vilniaus energija“
pajamų ir sąnaudų ataskaitose pagal veiklas neteisingai
apskaitytas Vilniaus šilumos tinklų komplekso sandoris; UAB
„Vilniaus energija“ šilumos tiekimo veiklos sąnaudų auditas
atliktas reikšmingai mažesnės apimties nei privalėjo būti

atliktas. UAB „Vilniaus energija“ Komisijai pateiktose pajamų ir
sąnaudų ataskaitose pagal veiklas pajamos, lyginant su
bendromis pajamų sumomis pelno (nuostolių) ataskaitose,
skiriasi dešimtimis milijonų litų, AB „Vilniaus šilumos tinklai“
metinės finansinės ataskaitos parengtos su reikšmingomis
klaidomis, kurios gali turėti įtakos Komisijos priimtiems
nutarimams. „Vilniaus energija“ 2006 - 2010 metų laikotarpiu
šilumos tiekimo veiklai, kaip ir kitoms veikloms, paskirstė šias
sąnaudas: Reprezentacinės sąnaudos, išmokėtos socialinės
garantijos, pašalpos, reprezentacinės kelionių išlaidos, studijų
rėmimo ir darbuotojų mokymo sąnaudos, nuomojamos VIP
ložės eksploatacija, nurašytos beviltiškos skolos, sumokėtos
baudos ir nuostoliai, advokatų įmonės paslaugos, sumokėtos
nuobaudos, nuostolių atlyginimas, „Sodrai“ 3 % ir GPM nuo
sveikatos draudimo, psichologo konsultacijos, privačios
medicinos klinikos tyrimų sąnaudos.
Komisijai buvo pateiktos dešimtimis milijonų litų, o kartais ir
šimtais milijonų litų iškraipytos apgaulingos ataskaitos, tačiau
šios apgaulės Komisija nepastebėjo, kadangi šių ataskaitų
neanalizavo, nors jai tokia prievolė numatyta teisės aktais.
Eksperto vertinimu, tai lėmė dideli vidaus kontrolės trūkumai
Komisijoje. Pateikiame konkrečius pavydžius: 2007 m.
finansinėse ataskaitose toliau buvo manipuliuojama panašaus
dydžio sumomis ir klaidingai parodytos ne tik ilgalaikio turto
pardavimo operacijos, bet ir kitos operacijos. Kadangi Komisija
tokio manipuliavimo nematė, 2008 m. „Vilniaus energija“
pateikė tik vienos suminės eilutės audituotą ataskaitą. Ši
ataskaita buvo apie 40 kartų mažiau detali, buvo tik vienos
suminės eilutės. „Vilniaus energija“ ir toliau naudojosi
Komisijos vidaus kontrolės trūkumais teikdama tik vienos
suminės eilutės 2009, 2010, 2011 ir 2012 m. licencijuotos
veiklos ataskaitas. Kai „Vilniaus energija“ pastebėjo, kad
Komisija ir toliau nekreipia jokio dėmesio į manipuliavimą ir
priima bet kokios formos ir turinio ataskaitas, 2012 m.
licencijuotos veiklos ataskaitoje, be jau aukščiau minėtų

Ar buvo klastojami balsuotojų
skaičiai 2016 m. spalio 9 d.
LR Seimo rinkimuose?

„Naivūs piliečiai nežino, kas laimės, todėl jie eina balsuoti,
skaičiuoja kalkuliatoriais ir skaitliukais, lygina atsirandančius ir
dingstančius skaičius, skambina telefonais, kurių niekas
nesiteikia pakelti. Jie nenori būti dar kartą apgauti, bet
greičiausiai korumpuota sistema juos ir vėl apgaus.
Kada ponas Zenonas Vaigauskas ir jo rankinė VRK atsakys į
rinkėjų klausimus, Dievas žino. Greičiausiai po rinkimų. Kai
klastojimo jau nebus galima įrodyti“, - teigia G. Radvila.
P.S. Zenka dirbs šiose pareigose kol kris: žino per daug. Įdomu,
ar jis tai supranta?

Vilties šauksmas

Ei, tautiečiai, mieli avinai! Ar teisingai balsavote ir
rinkote į Seimą mūs prižiūrinčius ūkininkus?
Ar tikrai įsitikinę, kad nauji išrinktieji palengvins mūsų,
avinų naštą ir su profsąjungomis taisys ano Seimo
priimtus naujojo Darbo kodekso straipsnius, kurie
blogina mūsų darbo, ekonomines ir socialines sąlygas?
Ar nenudirs jie mums paskutinį kailį? Avinas & Avinas

Dėl nevienodų keleivių
vežimo lengvaisiais
automobiliais taksi sąlygų

2016 spalio 3 d. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga
„Solidarumas“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę D.
Grybauskaitę, prašydama vetuoti 2016 m. rugsėjo 27 d.
skubos tvarka Seime priimtus Lietuvos Respublikos Kelių
transporto kodekso 7 ir 18 straipsnių pakeitimus (Nr. XII2653). Įstatymu iš esmės keičiamos keleivių vežimo,
licenzijavimo ir kitos taksi veiklos sąlygos, siekiant leisti teikti
keleivių vežimo (taksi ) paslaugas Lietuvoje pradėjusiai veikti
tarptautinei kompanijai Uber ir sudaryti išskirtines lengvatas ir
privilegijas vienam ūkio subjektui, diskriminuojant esamus
vežimo paslaugų rinkos dalyvius.
„ Nuo tada, kai Lietuvoje pradėjo veikti Uber , masiškai ir
nekontroliuojamai plečiasi nelegalus taksi verslas, galima
teigti, jog Uber propaguojama skaitmeninių platformų veiklos
idėja, skatina nelegalų darbą Lietuvoje“, - rašoma rašte.
ЭДВАРДАС
Lietuvos
socialiniai ШАЛКАУСКАС
partneriai (taksi darbuotojus
Эл. почта: klaipeda.drasoskelias@gmail.com
atstovaujančių
profesinių sąjungų
bei darbdavių
organizacijas) ne kartą kreipėsi į atsakingas Lietuvos
valdžios institucijas, prašydami išnagrinėti Uber veiklą,
įvertinti šios tarptautinės pavežimą vykdančios kompanijos
veiklos teisėtumą.
„Keletą kartų kreipėmės į LR Ministrą pirmininką prašydami
skirti laiko susitikimui ir aptarti taksi bei viešojo
transporto vairuotojų darbo sąlygas, kurias įtakoja keleivių
pavežimo paslaugas Lietuvoje pradėjusi teikti tarptautinė
kompanija Uber. Norėjome su valdžios atstovais apskirtai
aptarti „skaitmeninės pavėžėjimo paslaugų platformos“
kūrimo Lietuvos paslaugų rinkoje koncepciją, nes kilo
susirūpinimas, jog gali būti sudaromos prielaidos nepagrįstai
suteikti privilegijų vienam ūkio subjektui ir diskriminuoti kitus
galimus vežimo paslaugų rinkos dalyvius. Prašėme
atsakingų valdžios institucijų įkurti tam klausimui skirtą
tarpžinybinę darbo grupę. Tenka apgailestauti, kad valdžios
institucijos nereagavo į socialinių partnerių iniciatyvas,
ignoravo arba formaliai atsirašinėjo į siunčiamus raštus“.
Taksi vairuotojus atstovaujanti, Lietuvos vežėjų profesinė
sąjunga (Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“) 2016
m. spalio mėnesį organizuos taksi vairuotojų protesto akciją,
norėdami atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į skubos
tvarka Seime priimtus Lietuvos Respublikos Kelių transporto
kodekso 7 ir 18 straipsnių pakeitimus.
Inf. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

apgaulių atsirado dar viena–apskaityta neteisingai net 58 mln.
litų ūkinė operacija.
Į teismą buvo paduota Valstybinė kainų ir energetikos
komisija, nes ji metų metus neatliko savo pareigų, neatstovavo
energijos vartotojų interesams, t. y., jos nutarimai neatitiko
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme nurodytų tikslų mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką
šilumos tiekimą šilumos vartotojams.
Negana to, teisme, visus 6 bylinėjimosi metus,Valstybinės
kainų ir energetikos komisijos teisininkai palaikė UAB „Vilniaus
energija“ pusę. Komisija bandė įrodyti, kad šilumos kainos
vartotojams yra teisingai paskaičiuotos, kad UAB „Vilniaus
energijos“ pateikti duomenys yra patikimi, todėl mūsų ieškinys
turi būti atmestas.Taip pat svarbu ir tai, kad kitos valstybinės
institucijos taip pat nusišalino nuo vartotojų ekonominių
interesų gynimo šioje byloje. Pvz., Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba teismui neteikė jokių išvadų ir nepadėjo
Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai apginti šimtų
tūkstančių vartotojų ekonominių interesų. O juk šioje,
Teisingumo ministerijai pavaldžioje tarnyboje dirba daugiau
nei pusantro šimto valstybės tarnautojų, išlaikomų visų
mokesčių mokėtojų sąskaita!
2016 09 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos komisija viešai
paskelbė, kad baigė ilgiau nei metus laiko trukusį UAB
Vilniaus energija“ 2012–2014 m. patikrinimą. Tyrimas neva
užtruko, nes įmonė teikė melagingą informaciją,ir už tai
Komisija jai skyrė 600 tūkstančių Eurų baudą. Apskaičiuota,
kad UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai į šilumos kainas
įtraukė daugiau kaip 24,30 mln. eurų. Blaiviai mąstantiems
sunku suvokti Kainų komisijos veiksmų prieštaringumą,
prižiūrint ir reguliuojant UAB „Vilniaus energija“ veiklą.
Vartotojų Federacijos byloje už 2006 – 2010 m. Valstybinė
kainų ir energetikos komisija, teisme ginčija, kad vartotojai
nepermokėjo ir kainų nereikia perskaičiuoti. Tačiau, kai pati
komisija,po pralaimėtos bylos Administraciniame teisme prieš
Vartotojų federaciją savo iniciatyva užsakė bendrovės
patikrinimą ir vien per trijų metų laikotarpį (2012-2014m.)
paskaičiavo, kad vartotojų kainos buvo tiek užaukštintos, kad
jie permokėjo milijonus eurų, vis tiek teisme nesutiko, jog per
2006-2010 metus bendrovė taip pat teikė melagingus
duomenis Komisijai, todėl komisija paskaičiavo kainas
vartotojams viršijančias milijonus litų vien Vilniaus
gyventojams. Taigi, Energetikos ekspertai paskaičiavo, kad
2006 - 2010 m., per 5 metus, Vilniaus vartotojai permokėjo
daugiau nei 100 mln. eurų.
Teismas įpareigojo Kainų
kontrolės komisiją perskaičiuoti kainas. Valstybinė kainų ir
energetikos komisija užginčijo teismo sprendimą, bylinėjimasis
persikėlė į Vyriausiąjį administracinį teismą ir Nukelta į 2 pusl.

2 puslapis

„Darbininkų balsas,“ 2016 m. lapkričio mėn. Nr. 11 (279)

Atkelta iš 1 pusl.

"Valstybinė kainų ir energetikos
komisija kovoja prieš
vartotojus"

jei toliau teismai taip vilkins šią bylą, pasibaigs UAB „Veolia“
(buvusi „Dalkia“) sutartis (baigiasi 2017 kovo mėnesį).
Todėl Valstybinei kainų ir energetikos komisijai keliame šiuos
klausimus:
1. Ar bus kompensuoti vartotojų permokėti pinigai, atsižvelgus
į tai, jog vien per dešimtmetį vartotojai permokėjo daugiau nei
šimtą milijoną eurų?
2. Valstybinė kainų komisija pripažino, kad nebuvo tinkamai
kontroliuojama visų šilumos įmonių veikla. Kiek permokėjo kitų
miestų vartotojai už silpnai reguliuojamas šilumos kainas? Ar
Kainų komisija planuoja sąžiningai patikrinti ir kitų miestų
šilumos įmonių veiklą bei sumažinti šilumos kainas kitų miestų
vartotojams?
Politikos apžvalgininkai pastebėjo, kad kandidatai į LR Seimą
neturi naujų idėjų ir nieko naujo nesiūlo. Štai, kokie turėtų būti
kandidatų į Seimo narius arba jau patekusių į Seimą ne tik
pasiūlymai, bet ir realūs darbai.
Valstybine kainų ir energetikos komisija pati sau kuria teisės
aktus, pati juos ir kontroliuoja, atsakinga tik LR Seimui ir LR
Prezidentūrai, kur nėra ekspertinių pajėgumų tinkamai įvertinti
Kainų komisijos ataskaitas, todėl Kainų komisija, atstovaudama
labiau verslo nei vartotojų interesams prarado vartotojų
pasitikėjimą:
1.Reikalausime keisti Komisijo sudarymo tvarką - ją, proporcingai sudarant iš vykdomosios valdžios atstovų, vartotojų ir verslo
organizacijų deleguotų atstovų.
2.Didinti valdžios institucijų ir tarnautojų visuomeninę kontrolę;
3.Didinti valstybės tarnautojų asmeninę atsakomybę už savo
veikimu ar neveikimu padarytą žalą Lietuvos žmonėms;
4.Būtina griežtinti baudžiamąją atsakomybę už tarnybos
pareigų neatlikimą, jei dėl to nukentėjo daug žmonių ar jie
patyrė didelę žalą;
5.Siekiant išskaidrinti Valstybinės kainų ir energetikos komisijos
bei kitų, ypač svarbių institucijų veiklą, deklaruoti viešus ir
privačius interesus turėtų visi tokių tarnybų darbuotojai;
6.Kadangi valstybės institucijos neveiklios, dažnai neatlieka
joms deleguotų funkcijų, būtina stiprinti viešą interesą ginančių
nevyriausybinių organizacijų finansavimą, numatyti specialias
programas viešo intereso gynimui, numatyti valstybės pareigą
skirti teisinį atstovavimą organizacijoms tokiose bylose.
Alvita ARMANAVIČIENĖ

ŠAUKSMAS

LIETUVOS JUODOJI DATA
2016 m. lapkričio 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
56-ojo mėnesio sukaktis. Tuomet prieš mažą mergaitę ir savo
piliečius Lietuvos valdžia smurtavo 2012 m. gegužės 17 d.
Garliavoje, Kauno rajonas.
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

„Aš daug dienų praleidau Klonio gatvėje Garliavoje.
Supratau, kad ten sprendžiamas ne tik vienos šeimos likimas,
bet ir visos Lietuvos likimas: būti pilietine, t.y. visų žmonių
valstybe ar oligarchine valstybe, kurioje yra jie, „valdantieji” ir
jų poreikius pildanti likusioji darbo jėga, kur vaikai kartais
tampa tik sekso poreikių priemonės.
Tos baisios grėsmės akivaizdoje pabudo daugelio žmonių
atsakomybė už savo valstybę, kuri bejėgio vaiko akytėmis,
sudarkyto Tėvo Drąsiaus kūno žaizdomis žvelgė į sąžines ir
nugalėjo totalitarizmu ugdytą mankurtišką baimę.
Daugelis dar „Sąjūdžio” prieš 25-erius metus sujudinti
nepamiršo būti laisvais žmonėmis… Žmonės rinkosi užstoti
Vaiką ir Tėvynę, prieš kuriuos stojo teisėtumo išvaizda
užmaskuota, o iš tiesų „skylėta”, iš pagedusio pasaulio
atslinkusi galia.
Pajutom vidinę okupaciją… Įstatymas, procedūra – ne prie
ko… Gali dingti bylos, tyrimo medžiaga, bet vis tiek teisėta,
visur tvarka… Vaikas gali būti skubiai perduotas kaip greit
gendantys vaisiai…. Iš korupcijos, iš pagedusių širdžių
tamsos užaugusi neganda pakibo virš bejėgio vaiko ir visų
mūsų galvų… Mes jau ne piliečiai, o minia…
Kas jiems VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA ir jos 12.2 punktas,
kuriame sakoma: „Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė
būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar
administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą
ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka”.
Arba G. Sagačio knygoje ,,Vaiko teisė į šeimos ryšius‘‘
188 pusl. minima, kad vaiko emocinis prisirišimas laikomas
argumentu įteisinti globą.
Mergaitei Klonio gatvėje 7-ą valandą ryto buvo sušukta:
,, dabar arba po minutės!‘‘ Ir klykiančią Deimantę išsinešė,
kaip ožiuką į skerdyklą…
Nukelta į 3 pusl.

Lietuvos policija Klonio gatvėje padeda pedofilams „gwaltavoti“ ir
prievarta atimti iš senelių Kedžių jų sūnaus dukrelę Deimantę.

Nuotraukoje – policija išniekina Trispalvę ir Klonio gatvėje „gwaltavoja“
vyrą, stebėjusį mergaitės pagrobimą bei policininkų siautėjimą.
2012 m. gegužės 17 d. Garliava, Kauno rajonas.

Vilniaus darbo ginčų
komisijos dirba labai gerai

Darbo ginčai

Į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą 2016-05-25 pagalbos
krepėsi vairuotojas, kuris dirbo UAB “Mindtransa” tarptautinių
pervežimų krovininio vilkiko vairuotoju-ekspeditoriumi.
Vairuotojas (pavardė redakcijai žinoma) buvo priverstas dirbti
be tinkamo poilsio, nakvoti vilkiko kabinoje, todėl jam
pablogėjo sveikata ir jam prašant 2015 m.rugsėjo 29 d. jis buvo
atleistas pagal Darbo kodekso 127 str. 2 d. dėl neįgalumo,
trukdančio tinkamai atlikti darbą. Tačiau atleidus vairuotoją iš
darbo, su juo nebuvo tinkamai atsiskaityta. 2016 m. gegužės
25 d. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga surašė vairuotojui
prašymą Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio
skyriaus darbo ginčų komisijai, kuriame buvo reikalaujama
darbdavio apmokėti dirbtas švenčių dienas, kompensuoti už
nepatogumus
nakvojant
vilkiko
kabinoje,
tinkamai
atsiskaityti. VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų
komisija 2016 m. birželio 28 d. nusprendė atsisakyti nagrinėti
vairuotojo prašymą, nes jis neva tai pusę metų praleido Darbo
kodekso 289 str. nustatytą 3 mėnesių senaties terminą.
Atleidus iš darbo 2015-09-29. į darbo ginčų komisiją
vairuotojas galėjo kreiptis iki 2015 m. gruodžio 29 d., o ne 2016
m. gegužės 28 d. Darbo ginčų komisija nepaisė Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 8 d.
nutarimo, kuris pripažino, kad pagal LR Konstitucijos 48 str. 1 d.
kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už
darbą ir pasisakė, kad darbuotojui nesumokėta darbo
užmokesčio dalis turi būti priteista už neribotą laiką. Todėl
Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga Valstybinės darbo
inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos
2016 m. birželio 28 d. sprendimą apskundė Kretingos rajono
apylinkės teismui. 2016 m. rugsėjo 28 d. bylą nagrinėjo
Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas,
kuris po ilgų šalių derybų patvirtino taikos sutartį, pagal kurią
darbdavys į vairuotojo bankinę sąskaitą iki 2016 m. spalio
08 d.turi pervesti 900 € kompensaciją.

Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos narys P.M. dirbo UAB
„Gintarinė granulė“ tarptautinių krovinių vežimo transporto
vairuotoju. P.M buvo komandiruotas į Vokietiją, tačiau jam
prieš kelionę nebuvo sumokėti dienpinigiai, nebuvo mokamas
darbo sutartyje nurodytas darbo užmokestis, todėl jis
pareikalavo nutraukti darbo sutartį.
Atleidimo dieną UAB „Gintarinė granulė“ pagal Darbo
kodekso 141 str. visiškai neatsiskaitė su P.M., todėl
Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2-oji
darbo ginčų komisija 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarė priteisti
P.M. naudai iš UAB „Gintarinė granulė“ 2100 € (atskaičius
mokesčius) pervedant į P.M banko sąskaitą galutinio
atsiskaitymo, įskaitant darbo užmokestį, piniginę kompensaciją
už nepanaudotas atostogas, dienpinigius ir vidutinį darbo
užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.
Petras GRĖBLIAUSKAS
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkas
Tel. 8-686-17391

____________________________________

Diskriminacija darbo skelbimų
neapleidžia

Ieškantieji darbo žino, kad skelbimų portaluose vis
dar galima atrasti itin patrauklių darboviečių su
tokiais
„privalumais“
kaip
laiku
mokamas
atlyginimas ir socialinės garantijos. Darbdaviams,
panašu, ne tik dar nepavyko įsisąmoninti, kad
atlyginimą mokėti yra ne malonė, o jo pareiga,
įtvirtinta įstatymuose.

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

UAB „Klaista,“ UAB „MV Baltic Company,“ UAB „Jogintas,“
UAB „Salūnas,“ IĮ „Saugos skydas,“ UAB „Real Deal
House,“ UAB „Tanagra,“ UAB „Grindalita,“ UAB „Catra.“

Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos darbo inspekcija
Tel./faks. (8-46) 411019, mob. tel. (8-686) 17406
________________________________________

Lapkričio 1-oji– visų Šventųjų
diena. Lapkričio 2-oji - Vėlinės visų mirusiųjų pagerbimo diena

„Pas mus diskriminacijos tikrai nėra, mes labai gerbiame
visus žmonės“ – bene dažniausiai pasitaikanti frazė ten, kur
diskriminacija tikrai egzistuoja. Tačiau tai, kad vis dar
negebame jos atpažinti, liudija iškalbingi skaičiai – 80 % visų
skundų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai atkeliauja iš
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Tai - vieša paslaptis, daugiausiai
Rūta GELEŽINĖ
pažeidimų padaroma būtent regionuose.

Vėlinės – skausmo ir rimties diena. Visų mūsų, tolimesni ar
artimesni giminaičiai, ar draugai ilsisi Amžinybės kalneliuose.
Todėl nepamirškime jų, aplankykime kapelius, nurinkime
lapus, uždekime mirksinčią žvakelę, mintimis ir širdimi nors
trumpą valandėlę pabūkime su JAIS kartu.
Užgęsta žvakės ir likimai...
Belieka skausmas Artimo šyrdy...
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Karas neišvengiamas?...

Rusija grasina Amerikai ginkluotu smūgiu. Amerikos
lakūnams leista atlikti kovinius veiksmus prieš rusus.
Rusijos užsienio reikalų ministerija 2016-10-01 paskelbė
Amerikai įspėjimą, kad jei jos lakūnai atakuos Sirijos armiją,
Maskva atsakys ginkluotu smūgiu amerikiečių kariuomenės
daliniams, dislokuotiems Sirijoje.„O tai gali iš esmės pakeisti
situaciją Artimuosiuose Rytuose.“- sako Rusijos URM-as.

Žvilgsnis nukrypo į valstybės tarnautojus

Lietuvoje priėmus skandalingą Darbo kodeksą Valstybės tarnybos įstatymas, bent kol kas, lieka nepakeistas, tad akys
krypsta į valstybės tarnautojus bei tai, kiek nuo šiol skirsis jų ir visų kitų dirbančiųjų sąlygos.
Valstybės tarnautojų, kurių darbą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, ir kitų dirbančiųjų, kuriems aktualus įstatymas –
Darbo kodeksas, sąlygos visuomet truputį skyrėsi. Tačiau Lietuvoje įsigaliojus Darbo kodeksui – o tai įvykti turėtų jau po kelių
mėnesių, nuo 2017 m., – šie skirtumai gali tapti itin ryškūs bent keliose srityse.
Išeitinės
kompensacijos
Atostogos
Viršvalandžiai
Darbuotojo
atleidimas
Įspėjimo apie
atleidimą terminas
Priedai

Eiliniai darbuotojai
0,5-2 mėnesių vidutinė alga,
priklausomai nuo stažo.
5 metus išdirbusiems numatytos kompensacijos
iš valstybės spec. fondo
20 darbo dienų
Didėja leistinų viršvalandžių skaičius.
Darbuotojui sutikus - iki 12 valandų per savaitę.
Darbuotojas gali būti atleistas darbdavio
neįrodant svarbių priežasčių
Prieš 2 savaites -1 mėnesį,
priklausomai nuo stažo
Mokami darbdavio valia

Atsakomybė

Darbdaviams neribojama galimybė reikalauti žalos
atlyginimo, jei darbuotojas tai padarė tyčia.

Darbo laikas

Didėja maksimalus darbo valandų skaičius
iki 60 valandų per savaitę.

Valstybės tarnautojai (valdininkai)

2-6 mėnesių vidutinė alga, priklausomai nuo stažo
28-42 kalendorinės dienos, priklausomai nuo darbo stažo
Galioja ta pati tvarka
Valstybės tarnautojas gali būti atleidžiamas tik išskirtinais
atvejais: kai įtariamas padaręs rimtą nusižengimą, nusikaltimą
Nenumatyta
Pagal įstatymą mokami priedai, priemokos iki 70 proc. algos
dydžio. Mokama už kvalifikacinę klasę, stažą ir t.t.
Už įstaigai padarytą žalą numatyta materialinė
atsakomybė, tačiau praktiškai taikoma retai.
40 darbo valandų per savaitę

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. p. akmekainfo@gmail.com

Erikas LESAUSKAS – tel. (8-683) 93951

Prenumeruokite
„Laisvą laikraštį“
2016 - 2017 metams!

Internetu: UAB “Spaudos kelias”
“Lietuvos ryto” prenumerata skyriuose
Lietuvos pašte

25, 04 €
2, 08 €

- metams
- 1 mėn.

Reikiamą sumą perveskite į UAB „Patikimas
verslas“ sąskaitą:
LT75 4010 0510 0177 6086 DNB bankas
(Pavedimo paskirtyje įrašykite savo adresą
ir pavardę, ir laikraštis bus jums pristatytas)

Naujasis Darbo kodeksas įvirtina
naują darbdavių gynybos būdą –
lokautą

įteisintas darbuotojų atleidimas, tokia galimybė nėra įtvirtinta ir
Lietuvoje.

2016 m. rugsėjo 14 d. priimtas naujasis Darbo kodeksas įneša
daug naujovių, viena jų – lokauto įtvirtinimas, kuris anksčiau
Lietuvoje nebuvo reglamentuotas.

Lokautą (angl. lock-out) būtų galima apibūdinti kaip
atsakomuosius darbdavio veiksmus įmonėje paskelbus streiką.
Įprastai lokautas pasireiškia streikuojančių darbuotojų
neįleidimu į darbo vietą, masiniu jų atleidimu iš darbo, darbo
sutarčių vykdymo sustabdymu ar kitais veiksmais. Tokiais
veiksmais darbdavys siekia įgauti geresnę derybinę poziciją ir
paskatinti darbuotojus atsisakyti ar sušvelninti keliamus
reikalavimus, kurie dažnai susiję su darbo sąlygų gerinimu,
darbo užmokesčio kėlimu ir pan.
Iki priimant naująjį Darbo kodeksą, lokautas Lietuvoje buvo
draudžiamas, o darbuotojams pradėjus streikuoti ar kitu būdu
nevykdyti susitarimo su darbdaviu, darbdavys negalėjo imtis
jokių kolektyvinių gynybos priemonių.
Įteisindama lokautą Lietuva prisijungs prie Latvijos ir Estijos,
kuriose lokautą reglamentuojančios nuostatos galioja jau gana
seniai. Įprastai išskiriamos dvi lokauto formos: „puolamasis“ ir
„gynybinis“. Pirmuoju atveju, darbdavys taiko tam tikrus
veiksmus dar nepradėjusiems streikuoti darbuotojams, antruoju
– darbdavio veiksmai yra atsakas į pradėtą streiką.
Naujojo LR Darbo kodekso 243 straipsnyje įtvirtinta, jog
darbdavys turi teisę organizuoti lokautą šiais atvejais: jei
profesinės sąjungos ar jų organizacijos nevykdo tarpininkavimo
metu priimto susitarimo arba darbo arbitražo sprendimo
kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų byloje ar profesinės
sąjungos ar jų organizacijos skelbia streiką, kurio skelbimas
teismo buvo atidėtas arba pripažintas neteisėtu.
Darbdaviai galės laikinai sustabdyti darbo sutarčių
vykdymą
Nors lokautas gali pasireikšti įvairiais veiksmais, naujajame
Darbo kodekse įtvirtinta tik viena darbdavio gynybos galimybė –
laikinai sustabdyti darbo sutarčių vykdymą.
Darbo sutarčių vykdymo sustabdymas reiškia, jog
darbuotojams nebus mokamas darbo užmokestis, bus
sustabdytas darbo santykių trukmės skaičiavimas, darbo trukmė
kasmetinėms atostogoms gauti, tačiau išsaugoma teisė
į socialinį draudimą.
Pažymėtina, jog kaimyninėje Latvijoje darbdaviai turi teisę
sustabdyti darbo sutarčių vykdymą bei neįleisti darbuotojų į
įmonės patalpas, o Estijoje be šių veiksmų lokauto metu įmonė
taip pat gali būti pertvarkyta ar likviduota remiantis bendraisiais
pagrindais. Nei Latvijoje, nei Estijoje kaip lokauto veiksmai nėra

Kam bus taikomas lokautas?
Lietuvoje lokauto veiksmus darbdavys gali taikyti profesinės
sąjungos, kuri yra ginčo šalis, darbuotojams arba
streikuojantiems darbuotojams. Paskelbti lokautą galima ne
anksčiau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo streiko
pradžios. Likus 5 dienoms iki lokauto skelbimo, privaloma
informuoti profesinę sąjungą, be to, individualiai įspėti
kiekvieną darbuotoją, kuriam bus taikomas lokautas, prieš
3 dienas iki lokauto pradžios.
Profesinė sąjunga ar profesinių sąjungų organizacija,
gavusios darbdavio pranešimą apie sprendimą skelbti lokautą
turės galimybę per 5 darbo dienas kreiptis į teismą dėl lokauto
pripažinimo neteisėtu. Pažymėtina, kad darbdavys taip pat turi
tokią teisę, kai skelbiamas streikas.
Lokautas draudžiamas greitosios medicinos pagalbos
tarnybose, viešojo administravimo įstaigose, stichinės
nelaimės zonose, taip pat regionuose, kur paskelbta
mobilizacija, karo ar nepaprastoji padėtis.
Inf. „DB“

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

ŠAUKSMAS

Atkelta iš 2 pusl.

Palydėjo tik bejėgių piliečių ašaros ir šauksmas. Po tokios
egzekucijos visaip manyta apie šitą skaudaus likimo Vaiką.
Seimo narius ir piliečius pasiekė skaudus senelių kreipimąsį
… Anukė kenčia… Pagoda, kad gyva… Nei seneliams, nei
tautos atstovams neleidžiama su ja susitikt. Sveikatos
apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė kaip iš patrankos
šauna… „susitikti teisę turi tik nepilnamečio asmens
įstatyminis atstovas, t. y. jos motina”. Jai antrina VRM
ministras Saulius Skvernelis: „Deimantė Stankūnaitė
prižiūrėta”… Kas gi prižiūri? Piliečių akyse už šių „atstovų”
stovi, galbūt, ir valstybės institucijas palenkusi, čia, Lietuvon,
persikėlusi tarptautinė nusikaltėlių galia… Tokius įtarimus
sustiprina ir paskutinių įvykių brutalumas. Advokatė Sonata
Žukauskienė rašo, kad advokatui Gintarui Černiauskui
prokuroras ir teisėjas leido su mergaite kalbėti apklausos
metu, kas nėra pateisinama. Mergaitės seneliams Kedžiams
kalbėti nebuvo leista…. Taip pat rašoma, kad buvo sudarytos
specialios sąlygos neleidžiant dalyvauti nuolatiniams Kedžių
advokatams. Toliau tęsiama: „Manyčiau, kad tai klasikinis
pedofilijos atvejis, kai siekiama nukentėjusius paversti
kaltinamaisiais, nepaisant vaiko interesų”.
Kedžiai ikiteisminiame tyrime nuolat gąsdinami atsakomybe
dėl ikiteisminio tyrimo duomenų paviešinimo, tačiau kiti
asmenys, tame tarpe – ir dalis žurnalistų, žino žymiai daugiau
ikiteisminio tyrimo detalių, kurios yra laikomos ikiteisminio
tyrimo paslaptimi, tačiau viešinamos.
Aš pats mačiau ir daugelis matėm emocinį Deimantės
prisirišimą prie tetos ir senelių, taigi ir suprantam jų kančią,
puoselėjam viltis ir tikimės tarptautinės teisėsaugos pagalbos.
Natūralu, kad nusikaltėliai savo juodą verslą perkelia
į „jaunas” skurdžias valstybes. Nes tokiose šalyse, kaip JAV,
pedofilijos skandalas net Bažnyčiai kainavo 660 milijonų
dolerių. Taip pat atsiskleidė 30-ties metų senumo nusikaltimai
Didžiojoje Britanijoje. Negalim pavargti ir nusivilti pilietinėje
kovoje už teisingumą savo valstybėje. „Sąjūdžio” sujudinti
turime toliau tęsti kovą su vidine okupacija vaduojantis iš
korupcijos teisėsaugoje. „Valstybė be teisingumo tai plėšikų
gauja”,- sako 5-tojo amžiaus šventasis Augustinas.
Krikščioniškas nuolankumas nereiškia susitaikymą su
blogiu. Jeigu jau atsidūrėme tokioje padėtyje, reiškia
pamiršome savo krikščionišką pareigą stovėti tiesoje, pilietinę
atsakomybę už savo valstybę. Konstitucinių teisių specialistė,
lietuvių kilmės teisininkė dr. Patricia A. Streeter 2013 m.
lapkričio 13 d. savo pranešime kalbėjo, kad vienas iš teisėjų
asmeninio nepriklausomumo aspektų, kurio stipriai trūksta
Nukelta į 4 pusl.
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Lapkričio
mėnesį
gimtadienio
proga sveikiname
mūsų
profsąjungiečius

Arūną Kavaliauską, Edvardą Šalkauską, Andrej Kozin,
Skaistutę Urbonaitę, Liudą Razmą, Reginą Rudienę,
Vidą Kuznecovienę, Vidą Vainiuvienę, Aurimą Tažį,
Lidiją Paliakienę, Liudmilą Boguslavskają, Jeleną
Gripas, Zoją Moskaliovą, Jeleną Abramovą, Andrių
Stelmoką, Genę Lekavičienę, Vitalijų Tamsevičių, Darių
Matevičių, Giedrių Petrošių, Dalią Ramanauskienę,
Ričardą Venckų, Rasą Jurkienę, Deividą Mamoną,
Mantą Urbą, Justą Vytautą Paulionį, Astą Mockienę,
Linardą Stanciką, Valerij Zavoronkin, Olgą Vardenko,
Birutę Gitienę.

Tebūnie jūsų dienos lyg ryto aušra:
Vaiskios, tyros, malonios ir šviesios.
Lai žvaigždynų kerai pranašauja dažniau,
Kad į laimę keliai jūsų driekias...
Mes linkime jums nuotaikos geros,
Daug džiaugsmo ir geros sveikatos.
Kokie jūs esate, išlikit visados,
Net ir po šimto metų.

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Lapkričio mėnesį sveikiname
mūsų jubiliatus - profesinės
sąjungos narius

70-ties metų jubiliejaus proga
Svetlaną SASI

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ darbuotoją

50-ties metų jubiliejaus proga:
Vidmantą LIASĮ

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotoją

Kęstutį LEBRIKĄ

Inf. leidinio „Darbininkų balsas“ reporterį

ŠAUKSMAS
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Centrinės Europos teisminėje valdžioje, – tai asmeninė
drąsa. Sovietinė valdžia specialiai neugdė šios teisėjų
savybės. Tai aiškiai buvo matyti iš teismų ir teisėjų, pavaldžių
komunistų partijos lyderiams, pozicijos.
Teisingai pastebėjo vakarietė teisininkė. Ir mūsų poetas
klausė, kas išmokė lietuvį klūpėti…? O Evangelija
nepavargdama savo nepasenstančiais žodžiais vis primena:
„Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus
karalystė” (Mt 5.10). „Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų,
kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją
išberti žmonėms sumindžioti” (Mt 5.13).
Negalim pavargti ir susitaikyt su blogiu, nes tada mūsų
krikščioniškas gyvenimas praranda prasmę…Žmogaus
gyvenimas tuomet iš viso praranda prasmę!“
Jonas VARKALA

45-erių metų jubiliejaus proga
Remigijų BUGENĮ

UAB „Glassbel Baltic“ darbuotoją

40-ties metų jubiliejaus proga
Ingridą ŽVINKLIENĘ

Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narę

30-ties metų jubiliejaus proga
Laimoną ŽEMGULĮ

Lietuvos policijos siautėjimas Garliavoje.

UAB „Glassbel Baltic“ darbuotoją

25-erių metų jubiliejaus proga:
Vaidą JANULAITĮ

UAB „Glassbel Baltic“ darbuotoją

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Iš savų namų prievarta išnešama Drąsiaus Kedžio mama.
2012 m. gegužės 17 d. Garliava, Kauno rajonas

Neimk vokelio, o sužinojęs
pranešk, nes kitaip:

„PILIES BARAS“
Jauki aplinka, dienos pietūs tik 3,50 €.
Užsakomi banketai, furšetai.

*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.

Dirbame nuo 10:00 iki 22:00 val.
Adresas: Skerdėjų g. 10, LT-Klaipėda
Tel. 8-652-67916.

Maloniai laukiame Jūsų!
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.
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

Vokelyje alga – gyvenimas skurde!

Mokesčių inspekcijos pasitikėjimo telefonas: 1882

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, LT-92254 Klaipėda
(durų kodas-247)
Tel. (8-46) 411019, (8-46) 217825, mob. tel. 8-686-17406

„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

Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS

Vienkartinės pašalpos
skyrimo tvarka

Profsąjungos nariams vienkartinė
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 reikalingi šie
dokumentai:

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,

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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