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DARBININKŲ BALSAS
KLAIPĖDOS MIESTO IR APSKRITIES PROFESINĖS SĄJUNGOS INFORMACINIS LEIDINYS
Klaipėda, 2012 m. gruodžio mėn. Leidžiamas nuo 1995 m. liepos mėn. Nr.14 (231)
Dalia Grybauskaitė įveda
totalinę cenzūrą -TV3 buvo
uždrausta rodyti laidą
„Paskutinė instancija“ apie
prezidentės tikrąją biografiją.

Lex system GmbH Klaipėdos
padalinio darbuotojai įsteigė
profsąjungos skyrių
2012 m. lapkričio 22 d. tarptautinių ir
vietinių siuntų gabenimo įmonės Lex
system GmbH Klaipėdos padalinio
darbuotojai įsteigė Klaipėdos miesto ir
apskrities profesinės sąjungos skyrių.
Profsąjungos skyriaus pirmininku
išrinktas Eduardas Gaudiešius.
Sveikiname skyriaus narius vieningai
įstojusius po galingu Klaipėdos miesto
ir apskrities profesinės sąjungos
Edvardas ŠALKAUSKAS
skydu.

Atrodo, kad spaudos laisvė Lietuvoje
išgyvena pakutines valandas. 2012 m.
lapkričio 22 d. buvo uždrausta rodyti
Rūtos Janutienės laidą „Paskutinė
instancija“, kurioje turėjo būti pasakojama
tikroji Dalios Grybauskaitės biografija. Pati
laidos vedėja R. Janutienė prieš laidą
minėjo, kad bijo, jog ši laida nebūtų
uždrausta. Manoma, kad ši laida buvo
uždrausta dėl prasidėjusios Dalios
Grybauskaitės rinkimų kampanijos. Mat
jai būtinai reikia antros prezidento
kadencijos, kad nereikėtų atsakyti už
pirmosios kadencijos darbus. Dar birželį iš
dienraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiojo
redaktoriaus
pareigų,
spaudžiant
prezidentūrai, buvo atleistas Valdas
Vasiliauskas. Prieš tai į bankrotą buvo
nuvarytas „Snoras“ bankas, kuris valdė
trečdalį „Lietuvos rytas“, kritikavusio D.
Grybauskaitę, akcijų. Dabar uždrausta
rodyti laidą „Paskutinė instancija“. Kas
sekantis? Uždaras Dalios Grybauskaitės
gyvenimas ir nenoras praskleisti jos
praeitį dengiantį šydą, Nepriklausomybės
akto signataras Zigmas Vaišvila deda ant
stalo bylą, kurioje pačios būsimosios
Prezidentės ranka rašyti jos gyvenimo
faktai. Bet kodėl jų nėra oficialioje
prezidentės biografijoje?
Inf. LL Nr. 48 (404)

Nuotraukoje: „Drąsos kelias“ politinės partijos lyderė, išrinktoji Seimo
narė Neringa Venckienė istorinėje Seimo rūmų - Kovo 11-osios Akto
priėmimo salėje 2012 m. lapkričio 16 d. iškilmingai prisiekia būti ištikima
Tautai ir Valstybei.
Seime taip pat prisiekė ir Neringos Venckienės bendražygiai – Jonas Varkala,
Aurelija Stancikienė, Algirdas Patackas, Vytautas Matulevičius, Povilas Gylys,
Valdas Vasiliauskas.
Priesaiką iš išrinktų į Lietuvos Respublikos Seimą 135 narių priėmė Lietuvos
Konstitucinio Teismo Pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis. Jis paskelbė,
jog prisiekusieji tapo pagal Konstituciją įgijusieji tautos atstovavimo teises
Seimo nariai.
Inf. „Darbininkų balsas“

Švedijos
mažmeninė
prekybos įmonė
„IKEA“
bendradarbiavo
su Vokietijos
Demokratinės
Respublikos
saugumu
„STASI“

Riaušės IKEA gamykloje, Italijoje
Piacenzoje keturi darbininkai buvo išvežti į ligoninę po to, kuomet
lapkričio 2 d. rytą įvyko riaušės priešais baldų gamintojo IKEA
vartus. Gamykla yra pagrindinis švedų korporacijos produkcijos
sandėliavimo centras Italijoje ir jos darbuotojai yra formaliai
įdarbinami kelių kooperatyvų. Tačiau kaip gana įprasta Italijoje,
„kooperatyvo“ pavadinimas slepia žiaurią išnaudojimo realybę,
darbo reglamentų bei nacionalinių kolektyvinių susitarimų
ignoravimą.
Būtent tokią realybę demaskuoja kovojantys darbuotojai
(dauguma jų imigrantai), sukeldami streiką, kuris tęsėsi kelias
dienas. Spaudos pranešimai skelbė apie rimtas problemas:
atlyginimų nelygybę, per didelį darbo krūvį, nesumokamus
atlyginimus, jau nekalbant apie įmonės atsisakymą suteikti
darbuotojams galimybę turėti reprezentuojančią profsąjungą.
IKEA valdyba nedelsiant atleido 12 darbuotojų, kurie buvo įtariami
protestų organizavimu. Devyni iš jų – nepriklausomos COBAS
profsąjungos nariai. Smurtiniai susidūrimai vyko jau spalio 30 d.,
kuomet policija įsikišo tam, kad „išvalytų“ darbininkų blokadą,
taikydamiesi į krovininius sunkvežimius, kurie stabdė patekimą į
gamyklą ir gailiausiai po to ėmėsi priverstinio gamybos gamykloje
atstatymo. Panašus scenarijus pasikartojo ir lapkričio 2 dieną, kai
policija agresyviai atakavo protestuojančius darbuotojus su
ašarinėmis dujomis ir lazdomis. Vėliau, popietės metu, Piacenzos
miesto savivaldybė pradėjo vesti derybas. Derybų pabaigoje
kooperatyvų vadovai prižadėjo neatleisti 12 su riaušėmis susijusių
darbininkų, tačiau jie pranešė, kad darbininkus jie perkels į kitas
IKEA gamyklas. COBAS profsąjunga laiko šį susitarimą nepriimtinu,
nes jau neminint kitų dalykų, jiems tai reikštų, kad profsąjunga
praranda visą reprezentacinį kolektyvą Piacenzos gamykloje.
Inf. APN

Remiantis buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos slaptosios policijos STASI aptiktais
dokumentais, politiniai kaliniai gamino sofas ir kitus baldus 1970-1980 m. Waldheime,
gamykloje netoli kalėjimo. Tuomet „IKEA“ užmezgė glaudžius ryšius su komunistinę valstybę ir
joje atidarė nemažai gamyklų. Kaliniai buvo išnaudojami kaip nemokamą darbo jėga, dirbo
vergiškose sąlygose. „IKEA“ įkūrėjas Ingvaras Kampradas, kurio pavardė minima STASI
slaptuose dokumentuose, teigė nežinojęs apie kalinių išnaudojimą, tačiau net jei tai ir tiesa,
„IKEA“ nuomone, „visa tai buvo daroma visuomenės labui.“
2013 metais Vilniuje veiklą planuojantis pradėti baldų ir namų apyvokos daiktų prekybos
centras IKEA ieško atsakingų darbuotojų rinkodaros, ryšių su klientais, logistikos, pardavimų,
komunikacijos ir dizaino, verslo koordinavimo ir informacinių technologijų srityse, samdomų
vadovų bei vadybininkų.
P.S. Ingvaras Kampradas „IKEA“ įkūrė 1943 metais, būdamas 17 metų. 1994 metais buvo
paviešinta informacija, jog 1942 m. jis trumpam įstojo į Švedijos fašistinį judėjimą „NSM“ („New
Inf. Delfi“
Swedish Movement.“)

Prekyboje pasirodė nauja
Neringos Venckienės
knyga „Drąsos keliu“

Įmonių, bendrovių ir organizacijų
darbuotojų dėmesiui!
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
(KMAPS) darbo inspekcija kreipiasi į darbuotojus, kurių
įmonių savininkai, darbdaviai ar jų įgalioti atstovai
daugiau nei du mėnesius nemoka atlyginimo, tyčiojasi ir
žemina darbe žmogaus garbę bei orumą, prašo raštu
kreiptis į inspekciją ir nurodyti to darbdavio pavardę bei
įmonės pavadinimą.
Antanas SUGINTAS
KMAPS darbo inspekcijos viršininkas

Knygoje publikuojami Neringos
Venckienės
straipsniai,
skirti
ieškant tiesos Lietuvą sudrebinus
pedofilijos skandalui ir teisėtvarkos
institucijoms siekiant grąžinti brolio
Drąsiaus Kedžio dukrytę jos
biologinei motinai, nepasibaigus
nusikaltimo tyrimo procesui.
Straipsniai išlieka tarsi vaizdi šio
laikotarpio
Lietuvos
gyvenimo
kronika, kurioje atspindi daugelio
valdžios ir teisėtvarkos institucijų
abejingumas, ciniškas požiūris į
žmogų, absoliutus atsainumas
vaiko nelaimei.
Inf. DB

2 puslapis
AŠTUONIOLIKĄ TAISYKLIŲ KIEKVIENAM
DARBUOTOJUI
1. Nenumoti ranka į darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, nes jie
nurodo dirbančiųjų ir darbdavių teises bei pareigas.
2. Nedirbti nelegaliai, nes nelegalas neturi jokių socialinių garantijų, negali laukti
jokių įsipareigojimų iš darbdavio.
3. Atkreipti dėmesį į pasirašomą darbo sutartį. Vienas sutarties egzempliorius
turi būti įteiktas darbuotojui tuoj pat po sutarties su darbdaviu sudarymo.
4. Darbo sutartyje turi būti nurodytos trys pagrindinės sąlygos: darbo funkcija,
darbo vieta ir darbo apmokėjimas, o visa kita darbdavys reglamentuoja savo
potvarkiais ir kolektyvine sutartimi.
5. LR Darbo įstatymuose numatyta 40 val. trukmės normali darbo savaitė. Kai
kurių kategorijų darbuotojai gali dirbti suminį ar viršvalandinį darbo laiką.
Viršvalandinis darbo laikas nustatomas atskiru darbdavio įsakymu, suderinus su
profesine sąjunga ir gavus jos sutikimą.
6. Nesitaikstyti su akivaizdžia neteisybe darbe, ginti savo teises, kreiptis
gynybos į profsąjungą, jei esi jos narys.
7. Nuolatinį darbą dirbantis asmuo negali būti verčiamas pasirašyti terminuotą
darbo sutartį, tai pasiūlyti gali tik pats darbuotojas.
8. Imti pavyzdį iš prancūzų ir steigti profsąjungas, tada kolektyvui lengviau
reikalauti savo teisių ir apsiginti nuo darbdavio savivalės.
9. Darbuotojui, netekusiam darbingumo dėl suluošinimo darbe ar profesinės
ligos, jo darbo vieta (pareigos) išsaugoma, kol bus atgautas darbingumas ar
nustatytas neįgalumas.
10. Darbuotojas, padavęs prašymą atleisti jį iš darbo, ne vėliau, kaip per tris
dienas nuo prašymo įteikimo darbdaviui datos, gali atsiimti savo prašymą dėl
atleidimo iš darbo ir toliau tęsti darbo santykius.
11. Nepasirašinėkite neaiškių arba bloginančių Jūsų padėtį dokumentų,
nepasitarę su profsąjungos atstovu, arba kolegomis.
12. Jeigu pokalbis su darbdaviu krypsta Jums nepalankia kryptimi, turite teisę
nutraukti jį ir pareikalauti, kad dalyvautų profsąjungos atstovas.
13. Reikalaukite laiko susipažinti su Jums siūlomu pasirašyti dokumentu.
Panaudokite išsiderėtą laiką tam, kad gautumėte papildomos informacijos,
apgalvotumėte galimas pasekmes.
14. Darykite nuorašus, kuriuos pasirašote. Ant nuorašų būtinai turi būti data ir
asmens, priėmusio iš Jūsų pasirašytą dokumentą, parašas.
15. Nerašykite, kad susipažinote su dokumentu, kurio nuorašo negavote.
16. Jei Jus verčia pasirašyti dokumentą, su kuriuo nesutinkate, rašykite:
"Susipažinau, bet nesutinku, nes..."
17. Jei Jums siūloma parašyti pareiškimą (prašymą) ir Jūs nusprendėte
neprieštarauti, pradėkite žodžiu "Sutinku", venkite formulavimo "Prašau", nes tai
nėra Jūsų iniciatyva.
18. Jei iš Jūsų darbdavys reikalauja raštiškų pasiaiškinimų, vadinkite juos
"Tarnybiniais pranešimais" arba "Paaiškinimais", bet ne "pasiaiškinimais".
Pasiaiškinimas - reiškia, kad Jūs savaime prisipažįstate dėl kažko kaltas.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas
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Gerbiami darbuotojai, įmonių ir organizacijų vadovai,
profsąjungos nariai,

Sveikinu Jūs ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums
džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums atrama išmintingi ir
patikimi draugai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų
namus, o sėkmė – Jūsų darbą.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos pirmininkas

Ligos pašalpa gali būti išmokama ir grynaisiais, ne tik
pervedant ją į sąskaitą banke, konstatavo Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas
Konstitucinis teismas (KT) 2012-10-29 nutarė, kad valdžios nustatyta tvarka, kai
ligos pašalpos mokėjimas susietas tik su pinigų pervedimu į sąskaitą banke,
prieštarauja Konstitucijai. „Vyriausybė, nustatydama įstatyme įtvirtintos ligos
pašalpos mokėjimo tvarką, pagal Konstituciją negalėjo šios pašalpos mokėjimo
susieti tik su tokiu vieninteliu mokėjimo būdu, neproporcingai pasunkinančiu ligos
pašalpos gavimą ar darančiu jį apskritai neimanomą, jei pašalpos gavėjas neturi
asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje arba galimybės pasinaudoti ja dėl jo
sveikatos būlklės ar kredito įstaigos veiklos yra ribotos,“- teigiama KT nutarime.
Prieštaraujančia Konstitucijai buvo pripažinta ir tvarka, kai ligos pašalpa skiriama,
jeigu dėl jos kreipiamasi ne daugiau kaip per 6 mėnesius nuo ligos pabaigos, ir ji
mokama ne daugiau kaip už 12 mėnesių. KT teigimu, šie terminai gali būti nustatyti
tik įstatymu, tačiau Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas to nenumato.
Bylą, ar Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatos atitinka
Konstitucijai, KT nagrinėjo, gavęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir
Inf. „Darbininkų balsas“
Kauno apygardos administracinio teismo prašymus.

Gimtadienio proga profesinės
sąjungos narius gruodžio mėnesį
SVEIKINAME
Egidijų Šiaulytį, Marių Kvietkų, Tomą Bumbulevičių,
Kastytį Stončių, Stanislavą Urniežienę, Jūratę Jakienę,
Vilgelminą Čenokol, Dovilę Voskresenskają, Nataliją
Vasiljevą, Milaną Kolesnikovič, Natašą Jankauskienę,
Vidą Mają Moisenko, Vytautą Paulauską, Stanislavą
Alsienę, Henriką Mostį, Arūną Golšteiną, Žydrūną Idzelį,
Mindaugą Kairevičių, Egidijų Končių, Rolandą
Šimkevičių, Jevgenij Archipenko, Alą Šliachovskają,
Olgą Koroviną, Liudmilą Aksenovą, Tamarą Ozerskają,
Arūną Beinartą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖS
NERINGOS VENCKIENĖS PADĖJĖJAS

ЭДВАРДАС ШАЛКАУСКАС
ПОМОЩНИК ЧЛЕНА СЕЙМА ЛИТОВСКОЙ
PЕСПУБЛИКИ НEРИНГИ ВEНЦКЕНЕ

EDVARDAS ŠALKAUSKAS
Piliečius priima:

Прем граждан:

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
Tel. (8-46) 411019, 217825, (8-686) 17406

по вторникам с 08 до 12 час., по пятницам с 13 до 16 час.
В штаб-квартире Клайпедского городского и окружного
профсоюуза по адрресу:
ул. С. Дариаус и С. Гирено 21-21, LT-92254 Клайпеда
Teл. (8-46) 411019, 217825, (8-686) 17406

El. paštas: kmapsp@gmail.com

Эл. почта: kmapsp@gmail.com

Sveikatos, stiprybės ir asmeninės laimės Jums mielieji,
linki Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga.

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

„DARBININKŲ BALSAS“ redakcija
Steigėjas ir leidėjas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda (durų kodas 3 8)
Tel. 8-46-217825, faksas: 8-46-411019, mob. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis: www.kmaps.lt

*Pasirašyti straipsniai nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone

60-ties metų jubiliejaus proga sveikiname
Tamarą OZERSKAJĄ
Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“
auklėtoją, profsąjungos skyriaus tarybos narę

Su 40-tuoju gimtadieniu sveikiname
Kastytį STONČIŲ
AB „Klaipėdos mediena“ Žemaitijos baldininkų
darbininkų sąjungos skyriaus pirmininką

Su 30-tuoju gimtadieniu sveikiname
Marių KVIETKŲ
AB „Klaipėdos baldai“ Žemaitijos baldininkų
darbininkų sąjungos skyriaus narį

Su 20-tuoju gimtadieniu sveikiname
Dovilę VOSKRESENSKAJĄ
AB „Klaipėdos baldai“ Žemaitijos baldininkų
darbininkų sąjungos skyriaus narę
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga
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