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TRADICINIS DARBUOTOJØ ATSTOVØ
SUSITIKIMAS SU „ACHEMOS“ VALDYBA
L APKRIÈIO

KAD RIZIKOS VERTINIMAS BÛTØ
ATLIEKAMAS NUOSEKLIAU
Rugsëjo pabaigoje AB „ORLEN Lietuva“
valymo árengimø ceche buvo atliktas darbo vietø profesinës rizikos vertinimas.
Nustatant darbuotojus veikianèius rizikos
veiksnius paprastai dalyvauja ir darbuotojø atstovai. Iki ðiol buvo áprasta, jog ástatymo numatyta darbdavio pareiga
supaþindinti darbuotojø atstovus su vertinimo rezultatais bûdavo realizuojama
profsàjungos atstovams pasiraðant ant
korteliø. Ðá kartà profsàjungos atstovas
Gediminas Stasiûnas atsisakë tà padaryti, motyvuodamas tuo, jog rizikos vertinimas turëtø bûti atliekamas nuosekliau.
Valymo árengimø cecho virðininkas Audrius Binkauskas su rizikos vertinimo rezultatais bandë supaþindinti kiekvienà
darbuotojà atskirai. Po Naftininkø profesinës sàjungos spalio 2 d. darbuotojø
saugos ir sveikatos vadovui Rolandui
Rupðiui adresuoto laiðko spalio 4 d.
G.Stasiûnas ir profsàjungos pirmininkë Virginija Vilimienë buvo pakviesti á susitikimà,
kuriame dalyvavo generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybai Viktoras Vasilavièius, R. Rupðys, A. Binkauskas, sveikatos specialistas Saulius Matulaitis,
personalo direktorë Jolanta Jonuðienë,
ryðiø su darbuotojais ir personalo administravimo vadovë Leokadija Vaupðienë.
Profsàjungininkai praðë, kad á susitikimà
bûtø pakviesti valymo árengimø cecho
saugos ir sveikatos atstovai, deja, vadovai nusprendë jø nekviesti.
Susitikime buvo pateikta informacija
apie atliktà rizikos vertinimà, ateities investicijas Valymo árengimø ceche. Profsàjungos atstovai informavo, kad minëto
cecho darbuotojai nesutinka su momentiniais darbo vietø tyrimais ir profesinës

rizikos vertinimu. Taip pat buvo pasiûlyta
kitaip realizuoti ástatymø nuostatà, kad
darbdavys supaþindina darbuotojø atstovus su profesinës rizikos vertinimo rezultatais ne pasiraðytinai, o kita forma, pvz.,
supaþindinimo faktà galima fiksuoti protokolu.
Profesinë sàjunga praðo pakartotinai atlikti darbo vietø tyrimus monitoringu, atlie-

kant pastovius cheminiø veiksniø angliavandeniliø koncentracijos, benzeno, tolueno, ksileno, fenolio ir sieros vandenilio,
amoniako darbo baruose matavimus
pagal metø laikus ir atsiþvelgiant á ávairiausias oro sàlygas. Manoma, kad tokiu bûdu
bus galima teisingai ávertinti tikràjà padëtá
dël darbo aplinkos oro uþterðtumo. Taip
pat profsàjunga praðo atlikti matavimus
tuo metu, kai vyksta drenavimas ir tuo
metu, kai bus jauèiamas nemalonus kvapas. Profsàjungos atstovai taip pat pageidauja dalyvauti matavimuose.

12 d.
ávyko AB „Achema“
abiejø profesiniø sàjungø tarybø susitikimas su bendrovës
valdyba ir koncerno „Achemos grupë“
prezidentu Arûnu Laurinaièiu.
Pasak Achemos darbuotojø profesinës sàjungos pirmininko Valdemaro
Karoso, darbuotojø atstovai ir padaliniø vadovai buvo informuoti, kad prognozuojama, jog kitø metø pirmàjá pusmetá gamykla veiks stabiliai - „taip,
kaip dabar“. Esant tarpuvaldþio situacijai, darbdavys kol kas nesiëmë

prognozuoti tolesnës ateities ir kà
nors þadëti.

„Bus suformuota nauja Vyriausybë,
laukiame palankiø permainø, susijusiø
su suskystintøjø dujø terminalu. Mes,
profsàjungos, galbût galësime praðyti
ir pakelti algas, geresniø socialiniø garantijø“, - sakë V. Karosas.
Profesinëms sàjungoms rûpimais
klausimais – apie vadinamojo virðininko fondo atkûrimà, koncerno „Achemos grupës“ labdaros ir paramos fondo veiklos atnaujinimà, atlyginimø
këlimà – bus kalbama kitame susitikime 2013 m. vasarà.
Ðiemet „Achemos“ darbuotojai apdrausti savanoriðkuoju sveikatos draudimu: 1075 litø skiriant laisvam limitui
bei 3000 litø - ambulatoriniam-stacionariniam gydymui.
Darbuotojø apklausa patvirtina, jog
ðis draudimo paketas jiems patinka,
juo buvo aktyviai naudotasi. Kreiptasi
á vadovybæ dël kitø metø paketo gautas teigiamas atsakymas.
Taip pat dþiaugiamës, kad bendrovës
darbuotojai bus paskatinti kalëdinëmis
premijomis, bus áteiktos dovanos darbuotojams bei darbuotojø vaikams.
Planuojamas kalëdinis koncertas
vaikams Jonavos kultûros centre.
„Taigi esame patenkinti konstruktyviu
bendravimu ir bendradarbiavimu su
bendrovës vadovybe bei tikimës tæsti
pradëtus darbus“, - sako V. Karosas.

BU S RIN KIMAI
Gruodþio 6 d. numatoma XII Achemos darbuotojø profesinës sàjungos ataskaitinë-rinkimø
konferencija. Toks renginys organizuojamas pagal ástatus kas dveji metai.
Pagal konferencijos darbotvarkæ, numatoma pirmininko veiklos ataskaita, Achemos
profesiniø sàjungø administracijos vadovë pristatys finansinës veiklos ataskaità, taip pat bus
renkamas pirmininkas ir revizijos komisija.
IÐ ARCHYVØ

UAB PASLAUGOS TAU
... pradedamos derybos dël kolektyvinës sutarties.
Tai bus jau antroji ámonës sutartis, pirmoji (apie jà
raðëme “Chemikø naujienø“ Nr. 2) buvo pasiraðyta
metams ir jos galiojimas baigiasi gruodþio 31 d.
Naftininkø profesinë sàjunga pageidauja, kad ði
sutartis bûtø pasiraðyta dvejiems metams, be to,
bus siekiama didesniø socialiniø garantijø darbuotojams.
Spalio 24 d. profsàjungos atstovai susitiko su bendrovës direktore, jiems buvo
pristatyta finansinë padëtis, taip pat ávyko susitikimas su valdybos pirmininku.
Lapkrièio 13 d. ávyko pirmasis derybiniø grupiø posëdis. Naftininkø profesinës
sàjungos atstovai pateikë administracijai pasiûlymus dël didesniø socialiniø
garantijø darbuotojams. Jie bus svarstomi bendrovës valdyboje ir atsakymas
dël jø bus pateiktas kitame posëdyje lapkrièio pabaigoje.

Spalio pabaigoje buvo prisimintos ir paminëtos koncerno „Achemos grupë“ ákûrëjo ir prezidento
Bronislovo Lubio mirties metinës. Ta proga publikuojame deðimtmeèio senumo nuotraukà (ið
kairës): B.Lubys su tuometiniais Achemos profsàjungø lyderiais Algimantu Gaiþausku ir Valentinu
Dranseika. A.Januðkio nuotr.
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LAPKRIÈIO 14 -OJI VILNIUJE
TEISMUOSE ...
Keliasdeðimt buvusiø AB „ORLEN Lietuva“ Saugos padalinio darbuotojø kreipësi á
teismà dël, jø nuomone, atleidþiant darbuotojus padarytø paþeidimø. Maþeikiø rajono
apylinkës teisme spalio 30 d. ávyko parengiamais posëdis dël gràþinimo á darbà bei
vidutinio darbo uþmokesèio uþ priverstinës pravaikðtos laikà ir neturtinës þalos
atlyginimo. Darbuotojai sutartis nutraukë ðaliø susitarimu.
Taip pat teismui yra pateiktas ir ðeðiø ieðkovø ieðkinys dël dalies neiðmokëtos iðeitinës
iðmokos. Naikinant padaliná dalis darbuotojø nepasinaudojo pasiûlymu pereiti dirbti á
naujàjà bendrovæ „ORLEN Apsauga“, jiems buvo sumokëtos iðmokos pagal naujàjà
„ORLEN Lietuva“ kolektyvinæ sutartá, kuri ásigaliojo birþelio 12 d. Tuo tarpu ieðkovai
mano, kad jiems iðeitinës iðmokos priklausiusios pagal senàjà sutartá.

„SOCIALINIO DIALOGO VYSTYMAS
CHEMIJOS PRAMONËS ÐAKOJE LIETUVOJE
IR JO TARPTAUTINË PLËTRA“
Projekto veiklos
I. Mokymai
Vykdomos projekto „Socialinio dialogo
vystymas chemijos pramonës ðakoje Lietuvoje ir jo tarptautinë plëtra“ veiklos –
mokymai – bendrovëse „Achema“, „Lifosa“ ir „Orlen Lietuva“.
Spalio 15 d. „Achemoje“ prasidëjo
kokybës, aplinkosaugos ir darbø saugos
bei sveikatos vadybos sistemø auditoriø
mokymai, trijose grupëse bus apmokyta
po 15 þmoniø. Spalio 29 dienà startavo
vieðojo kalbëjimo ir auditorijos valdymo
mokymai, planuojamos 3 dalyviø grupës.
Kitais metas sausá prasidës mokymai
tema „Darbuotojø ir darbdaviø teisës ir
pareigos kolektyviniuose darbo santykiuose“. Dviejose grupëse planuojama
apmokyti po 13 darbuotojø ir darbdaviø
atstovø.
„Lifosoje“ spalio mënesá mokymuose
tema „Pramoniniø avarijø prevencijos“
dalyvavo 30 darbuotojø, lygiai po metø
ta paèia tema tobulinsis dar 30 þmoniø.
Lapkritá 15 darbuotojø iðklausys kursà
„Veiksmingai veikianti komanda - nuo
kûrimo iki veiksmø ir vaidmenø suderinimo“, o kitø metø vasario ir lapkrièio
mënesiais po 30 darbuotojø dalyvaus
mokymuose tema „Darbuotojø ir darbdaviø teisës ir pareigos kolektyviniuose
darbo santykiuose“.
AB „Orlen Lietuva“ ðiemet mokymuose „Sauga ir sveikata chemijos pramonëje“ septyniose grupëse apmokyta
jau 140 dalyviø: darbuotojø atstovø
saugai ir sveikatai bei vadovø.
Lapkrièio 13 d. prasidëjo kursai „Socialinis dialogas ir kolektyvinës sutartys“,
penkiose grupëse bus apmokyta 100 dalyviø. Kitø metø pradþioje startuos mokymai „Vieðas kalbëjimas ir derybos“, to
penkiose grupëse mokysis 100 þmoniø;
o kovo mënesá dar 60 darbuotojø moky-

sis suvaldyti krizes, stresà ir suderinti darbà su ðeima. Ið viso mokymuose dalyvaus
400 naftos perdirbimo ámonës darbuotojø.

II. Vizitai
Spalio 19 d. Viesbadene (Vokietija) ávyko Pasaulinës pramonës profesinës sàjungos (IndustriALL Global Union) ir Tarptautinës chemijos pramonës darbdaviø
asociacijos darbo santykiø komiteto (International Chemical Employers’ Labour Relations Committee) susitikimas „Socialinis
dialogas chemijos pramonëje“. Jame dalyvavo Lietuvos chemijos pramonës ámoniø
asociacijos vykdantysis direktorius Giedrius
Maþûnaitis, Lietuvos pramonës profesiniø
sàjungø federacijos pirmininkas Juozas
Neverauskas, AB „Orlen Lietuva“ personalo direktorë Jolanta Jonuðienë ir Naftininkø profesinës sàjungos tarybos narys
Romualdas Lukauskas.
Ði kelionë – projekto „Socialinio dialogo
vystymas chemijos pramonës ðakoje Lietuvoje ir jo tarptautinë plëtra“, vykdomo
Lietuvos chemijos pramonës ámoniø asociacijos, viena ið tarptautiniø veiklø. Susitikime buvo pristatyta tarptautiniø socialiniø partneriø veikla ir struktûra, kalbëta
apie tvarià chemijos pramonës plëtrà,
planuotos socialiniø partneriø veiklos pasaulio chemijos pramonëje.
Lapkrièio 5-7 dienomis Briuselyje
(Belgija) lankësi Lietuvos chemijos pramonës ámoniø asociacijos vykdantysis
direktorius Giedrius Maþûnaitis, AB „Achema“ generalinis direktorius Valdemaras
Vareika, Achemos darbuotojø profesinës
sàjungos pirmininkas Valdemaras Karosas ir AB „Lifosa“ profesinës sàjungos
pirmininkas Antanas Lazdauskas. Jie
vieðëjo Europos chemijos pramonës taryboje (Cefic), Europos Parlamente, Darbo
generaliniame direktorate, Chemijos pa-

Lapkrièio 14 dienà Europos profesiniø sàjungø konfederacija (ETUC)
paskelbë Vienybës ir solidarumo diena prieð ES taupymo politikà. Portugalijoje,
Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje vyko visuotiniai streikai, Belgijoje streikavo
geleþinkelininkai, o ið viso 23 Europos valstybiø profsàjungos iðvedë á gatves
ðimtus tûkstanèiø þmoniø - protestuoti prieð atlyginimø, pensijø, socialiniø
garantijø karpymà, mokesèiø didinimà ir drastiðkas darbo ástatymø reformas.
ETUC narës – Lietuvos darbo federacija ir Lietuvos profesiniø sàjungø
konfederacija – Lietuvoje ðá kartà nieko neorganizavo. Kità dienà Lietuvos
profesinë sàjunga „Solidarumas“ informavo, jog vis dël to surengë kelis
piketus.
Na, o nedidelë grupë socialiniø aktyvistø Vilniuje, Vinco Kudirkos aikðtëje,
lapkrièio 14 d. susirinko á sankcionuotà akcijà „Tuðèiø puodø protestas“.
„Grodami“ tuðèiais puodais ir skelbdami atitinkamus ðûkius protestuotojai
aplankë Prezidentûrà, Graikijos ir Ispanijos ambasadas, kurioms áteikë
atitinkamus laiðkus. Laiðkas nusiøstas ir á Europos profesiniø sàjungø
konfederacijà.
Idëjà palaikë bei laiðkà pasiraðë ir Naftininkø profesinë sàjunga. O lapkrièio
12 dienà Lietuvos pramonës profesiniø sàjungø federacijos pirmininkas Juozas
Neverauskas federacijos vardu kreipësi á Ispanijos premjerà palaikymo laiðku,
kuriame, be kita ko, teigiama, kad „taupymo politikos pasekmës yra praþûtingos
kai kuriø Europos ðaliø, tarp jø Ispanijos, darbuotojams ir pilieèiams“.

monës darbdaviø organizacijoje (ECEG).
Europos chemijos pramonës taryboje
projekto partneriai susitiko su organizacijos generaliniu sekretoriumi J.C.Lahaut
ir darbuotojais atsakingais uþ ávairias
veiklø su cheminëmis medþiagomis sritis. Dalyviai aptarë ðiuo metu Europos Parlamente nagrinëjamus pasiûlymus dël átakos klimato kaitai turinèiø, endokrininæ
sistemà ardanèiø ir kitø cheminiø medþiagø reglamentavimo.
Susitikime su Lietuvoje iðrinkta Europos

Kreivos ðypsenos
***
Menas b ûti virðininku - tai rasti
þmogø, kuris uþ tave dirbtø; taip pat
þmogø, kuriam bûtø galima suversti
kaltæ uþ nepadarytà darbà.
Virðininko aukðèiausias pilotaþas: ir uþ
viena, ir uþ kita gauti apdovanojimà.

***

Mûsø ámonëje sumontavo bankomatà. Mums iðdalijo banko korteles ir
pasakë:
- Kas atspës savo PIN kodà, gaus atlyginimà.

***

Nuotrauka ið renginio Vokietijoje.

Parlamento nare Radvile Morkûnaite –
Mikulëniene taip pat kalbëta apie minëtas
temas, o taip pat apie ES teisiniø dokumentø rengimo, pasiûlymø pateikimo
ypatybes. Dalyviai atkreipë dëmesá, kad tai
pirmasis atvejis, kai darbdaviai kartu su
profesinëmis sàjungomis kartu reiðkia
nuomonæ apie ámoniø konkurencingumui
átakos turinèius teisës aktus, vienaðalius
Europos Sàjungos ásipareigojimus ir kylanèius pavojus dël pasaulinës konkurencijos.

Darbe susipyko visos moterys. Tvarkai atkurti buvo iðkviestas cecho virðininkas, taèiau ir tai nepadëjo, – moterys tebeðaukë vien per kità.
- Tylos! - netekæs kantrybës suðuko
virðininkas. - Tegu kalba pati vyriausia!
Ir visos nuðèiuvo...

***
Anksèiau nors du kartus per mënesá
norëjosi eiti á darbà. O paskui - atsirado
banko kortelës...

***

- Brangusis, darbe mums mokës po 15
proc. prie algos uþ kenksmingas darbo
sàlygas.
- Tai kà, ir ten visus jau uþknisai?

***

Darbas - kaip konjakas: kuo ilgiau jo nedarai, tuo jis tauresnis.

***
- Ðiandien virðininkui pateikiau ultimatumà: arba jis man pakelia atlyginimà, arba
iðeinu ið darbo.
- Na, ir pavyko susitarti?
- Radome kompromisà – jis man nepakëlë algos, o að savo ruoþtu neiðëjau ið
darbo.

