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ACHEMOS
IR NAFTININKØ
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SÀJUNGOS

Profsàjungø þinios
MÛSØ
AKTUALIJOSPasigendame pagarbos

darbuotojui
TEBESIT SIA derybos dėl socialinių

garantijų, rašytų  AB „ORLEN Lietuvaį
kolektyvinės sutarties septintajame
priede, inicijuotos Naftininkų profesinės
sąjungos dar sausio mėnes . Mat darb-
davio atstovai prie profesinės sąjungos
pasiūlymų nusprendė gr žti tik tuomet, kai
bus išspr stas ginčas dėl individualių
darbo grafikų.

Naftininkų profesinė sąjunga reikalavo
derybose dėl kolektyvinės sutarties aptar-
ti ir individualių grafikų vedimo klausimą,
tačiau AB „ORLEN Lietuvaį administraci-
ja atkakliai tvirtina, jog tam nematanti
pagrindo, nes esą nebus keičiamas nei
darbuotojų darbo užmokestis, nei
apmokėjimo tvarka, nei darbo ir poilsio
režimas. Profsąjungos pasiūlymai vadi-
nami deklaratyviais, kurie neva nėra kon-
struktyvūs bei „neleidžia bendrovei
vykdyti efektyvios veiklosį, profsąjunga

PIRMASIS ÞINGSNIS
BIRÞELIO 25 D. Èekijos mieste Litvinove

pasiraðytas bendradarbiavimo susitarimas
tarp trijø PKN ORLEN ámoniø grupës dar-
buotojams atstovaujanèiø profesiniø sà-
jungø. Já pasiraðë Naftininkø ir Èekijos
ámoniø „Chemopetrol“ ir „Èeska rafinerska“
profesiniø sàjungø vadovai Virginija Vili-
mienë, Pavel Dvorek ir Martin Machaèny.
Susitarimas neterminuotas.

Susitarime ásipareigojama ne tik keistis in-
formacija ir patirtimi, bet ir inicijuoti Europos
darbo tarybos, kaip numato „2009 m.
geguþës 6 d. Europos Parlamento ir Tary-
bos direktyva 2009/38/EB dël Europos dar-
bo tarybos steigimo arba Bendrijos mastu
veikianèiø ámoniø ir Bendrijos mastu veikian-
èiø ámoniø grupiø darbuotojø informavimo
bei konsultavimosi su jais tvarkos nustaty-
mo“ steigimà Lenkijos naftos koncerne „Pol-
ski Koncern Naftowy ORLEN S.A.“.

Minëta ES direktyva yra perkelta á Lietu-
vos teisæ per  Europos darbo tarybø
ástatymà, kurio tikslas –
uþtikrinti „Europos Bendrijos
ámonës ir Europos Bendrijos
ámoniø grupës darbuotojø
teisæ bûti iðklausytiems, taip
pat teisæ á informavimà ir kon-
sultavimà“. Teisæ inicijuoti
derybas dël Europos darbo
tarybos sudarymo turi cen-
trinë vadovybë arba ne
maþiau kaip 100 darbuotojø,
arba jø atstovai ið ne maþiau
kaip dviejø padaliniø ar
ámoniø, esanèiø ne maþiau
kaip dviejose valstybëse
narëse.

Naftininkø profesinë sàjun-
ga dar 2013 metø sausá
kreipësi á AB „ORLEN Lietuva“

generaliná direktoriø ir iðreiðkë pageidavimà
gauti informacijà ir konsultacijas dalyvau-
jant PKN ORLEN koncerno Europos darbo
taryboje. Atsakydamas á raðtà generalinis
direktorius Ireneusz Fàfara tàsyk informa-
vo, kad ámoniø grupëje PKN ORLEN nëra
sudaryta Europos darbo taryba, o informa-
vimas ir konsultavimas esà vyksta kiekvie-
noje ðalyje tos ðalies ámoniø lygmeniu.

Artimiausiu metu anksèiau minëtà bendra-
darbiavimo susitarimà pasiraðiusios profes-
inës sàjungos  parengs pareiðkimà dël spe-
cialiojo derybø komiteto sudarymo ir áteiks
centrinei koncerno vadovybei. Pastaroji apie
tai per 15 dienø turës raðtu praneðti visoms
ES valstybëse narëse esanèioms ámoniø
grupës bendrovëms, jø darbuotojø atsto-
vams ir pripaþintoms kompetentingomis Eu-
ropos profesiniø sàjungø ir darbdaviø orga-
nizacijoms.

Specialusis derybø komitetas su centrine
vadovybe turëtø susitarti dël Europos dar-
bo tarybos sudarymo. Ji vis tiek turëtø bûti
sudaryta, jeigu centrinë vadovybë, gavusi
profsàjungø pareiðkimà, ðeðis mënesius
nepradëtø derybø.

kaltinama vilkinimu. Be to, primenamas
ir parengtas Lietuvos socialinis modelis,
Darbo kodekso projektas, kuris esą nu-
mato darbo grafikų individualizavimą.

Kaltinimus darbo grafikų derinimo vil-
kinimu profesinė sąjunga atmeta, primin-
dama, jog bendrovė pati delsia duodama
atsakymą  profsąjungos pasiūlymus de-
rantis dėl papildomų socialinių garantijų.

Taip pat bendrovė kol kas neatsako 
profsąjungos prašymą pateikti duomenis
dėl minimalaus darbuotojų skaičiaus pa-
mainoje. Be to, darbuotojų atstovų many-
mu, individualizuojant darbo grafikus bū-
tina susitarti ir dėl papildomo apmokė-
jimo.

Metinėje Naftininkų profsąjungos kon-
ferencijoje gegužės mėnes  priimta re-
zoliucija, kuria išreikštas nepritarimas
bendrovės siekiams vesti individualius

nukelta į 2 p.

KIEKVIENÀ KETVIRTÁ AB „Achema“ veikianèiø profesiniø sàjungø ats-
tovai susitinka su darbuotojais ir aiðkinasi, kokius klausimus ir problemas
jie kelia. Balandá ávykusiame bendrovës valdybos ir profesiniø sàjungø ats-
tovø susitikime visa tai buvo pristatyta, o ðiuo metu bandoma visas iðvar-
dintas problemas spræsti. Kadangi kai kuriuose padaliniuose trûksta dar-
buotojø, administracija analizuoja etatø trûkumà. Nustatyta, kad yra trys
padalinai, kuriuose nepakanka darbuotojø, kad bûtø vykdomos visos funkci-
jos, darbuotojai net neturi galimybiø iðeiti atostogø, todël  artimiausiame
valdybos posëdyje bus keliamas klausimas dël trûkstamø etatø atkûrimo.

ÐIUO METU VYKSTA DERYBOS dël darbo uþmokesèio perþiûrëjimo visose
bendrovëse, susijusios su minimalios mënesio algos pakëlimu nuo liepos 1 d.
AB „Achema“ profesinës sàjungos kreipësi á darbdavá, kad darbuotojø pagrin-
diniai tarifiniai atlyginimai bûtø padidinti 13 proc., taèiau atsakymo dar nesu-
laukta. Dël procento dydþio profesinës sàjungos pasirengusios derëtis. Siekia-
ma, kad pagrindinis tarifinis atlyginimas didëtø premijø sàskaita, nes ðios vis
dar yra neadekvaèiai didelës, kai kuriais atvejais sudaro iki 90 proc. atlyginimo
dydþio.

UAB „Iremas“ bendrovëje vyksta derybos dël darbuotojø darbo uþmokesèio
ir premijavimo sistemos keitimo siekiant padidinti darbuotojø pagrindinius tari-
finius atlyginimus. UAB „Achemapak“ derybos jau baigtos ir susitarta, kad dar-
bininkø premijavimas nuo 50 proc. maþës iki 20 proc., o administracijos - iki 30
proc., atitinkamai padidinant pagrindinius tarifinius atlyginimus. UAB „Agro-
chema“ valdybai profesinës sàjungos pateikë tris praðymus: pritarti naujam
kolektyvinës sutarties projektui, padidinti pagrindinius tarifinius atlyginimus ir
iðmokëti premijas uþ pirmàjá pusmetá. Artimiausiu metu laukiame atsakymø á
visus profesiniø sàjungø pateiktus paklausimus ir pasiûlymus.

Darbuotojai taip pat këlë klausimà dël lëðø trûkumo darbø saugos progra-
mai. Iðanalizavus situacijà padaliniuose atkreiptas dëmesys, jog ypatingai blo-
gos darbuotojø darbo sàlygos karðèiø metu. Kabinetuose bûna labai aukðta
temperatûra, neatitinkanti higienos normø. Ðiuo metu profesinës sàjungos ir
administracija rengia planà, kuriuose padaliniuose problemà pavyks iðspræsti
dar ðiemet, o kuriuose padaliniuose kondicionieriø árengimà reikës planuoti
ateinantiems metams.

Vasaros laikotarpiu aktualus atostogø klausimas: susitarta, kad darbuotojai,
kurie dirba pamainomis, galëtø atostogauti tada, kada „patogu“ cechui. Net jeigu
darbuotojas yra iðnaudojæs tø metø atostogas, jos bus suteikiamos avansu.

Vis dar nepavyksta sutarti, kad visà parà bûtø atidarytas Santakos praëjimas
á gamyklos teritorijà, kuris atveriamas pamainø keitimosi metu. Gamyklos va-
dovybë nematanti tam bûtinybës.

BENDROVËJE YRA ATLIEKAMAS darbo uþmokesèio ir premijavimo siste-
mos auditas bei pasiûlytas planas sistemai tobulinti. Lyginant su Lietuvoje
mokamu darbo uþmokesèiu, „Achemos“ darbuotojø atlyginimai nëra maþi,
taèiau pernelyg didelë yra kintamoji dalis. Profsàjungos tikisi, kad baigus au-
dità bus kuriama nauja darbo uþmokesèio sistema, kad visi darbuotojai bûtø
ávertinti, jø pareigybës bûtø sudëliotos á tam tikrus lygius ir nustatytas atitinka-
mas atlyginimas. Taip pat bus deramasi dël darbuotojø skatinimo, kad jie bûtø
suinteresuoti siekti geresniø rezultatø. Ðis darbas profesiniø sàjungø darbot-
varkëje numatytas prioritetiniu, nes já pabaigus atsiras daugiau skaidrumo, teis-
ingumo, – darbuotojai galës patys apsiskaièiuoti savo darbo uþmokestá ir þinos,
kà turi atitikti, kad didëtø jø darbo uþmokestis.

BIRÞELIO 22 D.  Achemos darbuotojø profesinë sàjunga ir AB „Achema“
darbininkø sàjunga kreipësi á Premjerà dël naujojo socialinio modelio projekto.
Raðte iðreiðkiamas pritarimas pagrindiniams naujojo socialinio modelio princi-
pams, taèiau iðsakomas susirûpinimas tuo, kaip naujojo socialinio modelio
projektas yra  priiminëjamas. Achemos profesinës sàjungos praðo Ministrà
Pirmininkà palaikyti nuostatà, kad naujasis socialinis modelis bûtø teikiamas
toliau svarstyti tik atsiþvelgus á LR Triðalës tarybos priimtus sprendimus.

Apie tai buvo kalbëta ir birþelio 23 d. Premjero Algirdo Butkevièiaus susi-
tikime su Achemos profesiniø sàjungø administracijos vadove Birute
Daðkevièiene. „Naujasis socialinis modelis nëra kaþkas baisaus, kaip mes, prof-
sàjungos bandome nupieðti. Reikia ið esmës suderinti pozicijas - ir profsàjun-
goms pasiraitojus rankoves pradëti dirbti. Manau, kad naujasis Darbo kodek-
sas ápareigos profsàjungas vesti realias derybas, o ne jas imituoti, jeigu norës
gauti darbuotojø pasitikëjimà“, - mano B. Daðkevièienë. Pasak jos, ið Premjero
lûpø nuskambëjæs patikinimas, kad priimant ástatymø projektus bus atsiþvelgta
á Lietuvos  triðalës tarybos sprendimus.



atkelta iš 1 p.
pamainomis dirbančių dar buotojų dar-
bo grafikus. Darbuotojai reikalavo at-
sisakyti šių siekių ir spėjo, kad indi-
vidualių darbo grafikų vedimas gali ne
tik demotyvuoti darbuotojus, bet ir iš-
provokuoti socialinių neramumų.

NAFTININKŲ PROFESINĖS SĄJUN-
GOS PIRMININKĖS VIRGINIJOS VILI-
MIENĖS  KOMENTARAS:

Derybose esame spaudžiami  kam-
pą, nes darbdavys nieko dėl papildomų
socialinių garantijų nežada ir nesiūlo,
kol nebus susitarta dėl individualių
darbo grafikų. Tuo tarpu sumažinus
darbuotojų labai išaugo darbo krūvis
likusiesiems, o atlyginimai nebuvo ke-
liami jau kelerius metus. Siekiame, kad
būtų skirta bent vienkartinė išmoka
darbuotojams, juolab kad monė šiuo
metu dirba pelningai.

Deja, stebime ir stebimės, kaip
pasikeitė požiūris  darbuotojus. Tokio
darbdavių atsainumo per visas savo
profsąjungos vadovės kadencijas dar
nesu patyrusi.

vestas taupymo režimas, kuris tik-
rai negeneruoja didelių pinigų, užtat -
žeminantis mūsų žmonių atžvilgiu. Štai
žolės (ne)pjovimo atvejis – akivaizdus
nepagarbaus elgesio su žmonėmis
ženklas (arba paprasčiauiai - apsilei-
dimas).  Mažinamas autobusų skaičius,
kuriais darbuotojai buvo vežami  dar-
bą,- jau kito mėnesio pradžioje žadama
atsisakyti dar vieno, kuris vežė 120
EMAS darbuotojų. Ateičiai brėžiami
nauji sumanymai, susij , mano
manymu, su sveiku protu prasilenkian-

čia taupymo politika. Žodžiu, pagarbus
požiūris  darbuotojus liko tik rašyti-
nėse deklaracijose (raštuose, doku-
mentuose, stenduose), o veiksmai yra
visiškai priešingi.

Pačios derybos tampa labai komp-
likuotos, nes nebėra aišku, su kuo
reikia derinti vienus ar kitus klausimus,
- nuolat gauname tik neigiamus atsaky-
mus. Man jau darosi neaišku, ką čia
veikia vadovai, kokius klausimus gali
išspr sti antrinių monių valdybos na-
riai, nes jie, atrodo, neturi jokių galių ir
nepriima jokių sprendimų. Deryboms
sugaištama labai daug brangaus laiko,
tačiau viskas, kaip vėliau pasirodo,
buvo veltui. Visi nurodymai ateina iš
koncerno valdybos Lenkijoje.

Mano manymu, tokia būsena, švelniai
tariant, nenormali, tad toliau partneriš-
kai bendrauti bei pozityviai veikti tam-
pa nebe manoma. Todėl ir nuspren-
dėme susivienyti ir steigti Europos
darbo tarybą, nes panašu, kad visų
„PKN Orlenį gamyklų ne Lenkijoje dar-
buotojai turi tokių pačių skundų.

 Taigi tenka konstatuoti, kad daugel
metų iki šiol pagarba darbuotojams
pasižymėjusioje Mažeikių naftos per-
dirbimo monėje šiandien sigali slogi
atmosfera, - darbuotojai ne tik kad ne-
sijaučia esantys lojalūs monei, bet
jiems jau nebesinori čia dirbti. Toliau
mažinant  darbuotojų, žmonės ir patys
prašosi atleidžiami.

Esant tokiai temptai psichologinei
atmosferai monėje artimiausiame tary-
bos posėdyje siūlysiu priimti atitinka-
mus sprendimus dėl tolesnių profesi-
nės sąjungos veiksmų.

Pasigendame pagarbos
darbuotojui

B e n d r o v ë j e
(tuometinëje AB
„Maþeikiø nafta“)
Aidas pradëjo
dirbti 1997 metø
balandþio më-
nesá. Karjerà pra-
dëjo sieros ga-
mybos árenginyje
dirbdamas tech-
nologiniø áren-

giniø operatoriumi ir tais pat metais
pradëjo neakivaizdþiai studijuoti Vilniaus
Gedimino technikos universiteto me-
chanikos fakultete.

2001 metø liepos mënesá A.Kemeklis
pradëjo dirbti mechanikos tarnyboje,
Remontø planavimo ir apskaitos skyriuje
planavimo techniku.

Nors Remonto planavimo skyrius
daþnai keitë pavadinimà, taèiau Aido
funkcijos liko tos paèios – remonto dar-
bø planavimas. 2002 metais baigæs
studijas VGTU tapo diplomuotu
inþinieriumi mechaniku, o nuo 2006 metø
jo pareigos – vyresnysis inþinierius pla-
nuotojas.

Á Naftin inkø profesinæ sàjungà
A.Kemeklis ástojo 2009 metø balandþio

mënesá, o ðtai dabar iðrinktas atstovauti
inþinieriams. Kaip padalinio profesinës
sàjungos nariø atstovas didþiausià
dëmesá jis sako norintis skirti vidiniam
komunikavimui, ko labai pasigesdavæs
anksèiau. „Norëèiau kiek galima daugiau
aktualios informacijos apie profesinës
sàjungos veiklà perduoti nariams“, - sako
jis.

Paklaustas apie savo padalinio darbuo-
tojø nuotaikas, Aidas teigia pastebintis,
kad jos nëra paèios geriausios.  „Dabar
daug diskutuojama apie áþymiø profe-
soriø parengta naujàjá socialiná modelá,
Darbo kodekso projektà. Mums rûpi,
kaip visa tai bus susijæ su mûsø ámone,
kaip palies mus paèius. Juk visi þinome,
kokie neramûs laikai naftos pramonëje
ir kiek permainø vyksta mûsø ben-
drovëje“, - dalijasi rûpesèiu paðnekovas.

Savo kolegoms, kurie dar nëra prof-
sàjungos nariai, A.Kemeklis sakosi
nuolat pabrëþiantis: kuo mûsø bus dau-
giau, tuo mums visiems bus geriau, tuo
stipresni bûsime. „Kuo didesnë narystë,
tuo bus stipresnis mûsø kumðtis“, - ási-
tikinæs naujasis Naftininkø profesinës
sàjungos tarybos narys.

TURIME STIPRINTI PROFSÀUNGOS KUMÐTÁ
Aidas KEMEKLIS iðrinktas á Naftininkø profesinës sàjungos tarybà, kurioje jis

atstovauja  inþinieriams. Siûlome su naujuoju lyderiu susipaþinti ið arèiau.

TRUPUTIS ISTORIJOS

Geguþës 8 d.
ávykusioje Nafti-
ninkø profesinës
sàjungos konfe-
rencijoje ið re-
vizijos komisijos
pirmininkës pa-
reigø atsistatydi-
no Nijolë Popo-
va. Trisdeðimt

metø  atidirbusi naftos perdirbimo
gamykloje (tiek pat metø profsàjun-
goje, ðiuo metu – garbës narë) ji jau
penkeri metai yra pensijoje, taèiau vis
dar profsàjungos nariø praðoma su-
tikdavo vadovauti revizijos komisijai.
Jos pirmininke iðrinkta 1996 metø
pavasará komisijai Nijolë vadovavo iki
ðiol.

Ekonomiste gamykloj dirbusi moteris
prisimena, kad aðtuntajame-devintajame
praeito ðimtmeèio deðimtmetyje profe-
sinë sàjunga rûpinosi materialine, socia-
line þmoniø gerove: „Buvo skirstomi ke-
lialapiai á poilsiavietes, „deficitai“ (televi-
zoriai, mikrobangø krosnelës, siuvimo
maðinos, kilimai). Be to, vykdavo ir mai-
nai su kitomis gamyklomis: pvz., Bal-
tarusijos maðinø gamyklai skirdavome
benzino, o j ie mums – priekabø
lengviesiems automobiliams“, - prisime-
na ponia Nijolë.

1992 m. profsàjungos pirmininku iðren-
kamas Adulis Lukaðius, kuris 1998 m.
buvo paðalintas ið pareigø uþ finansinës
drausmës paþeidimus. Tada revizijos ko-
misijai buvæ ypaè sunku, nes nepavyk-
davæ gauti  buhalteriniø dokumentø, o ir
paþeidimø bûdavæ be galo daug.

trumpai

Valytojø atlyginimai turi didëti .Birþelio 22
d. Naftininkø profesinë sàjunga kreipësi á UAB
„Paslaugos tau“ valdybà siûlydama nuo lie-
pos 1 d. bendrovës darbuotojams iki 2015
m. sausio 1 d. mokëtà 20 procentø priedà
átraukti á darbuotojø valandiná (mënesiná) at-
lygá.

UAB „Paslaugos tau“ darbuotojai nuo 2015
m. sausio 1 d. negauna 20 procentø darbo
uþmokesèio priedo bei kitø garantijø, buvusiø
prieð tai galiojusioje kolektyvinëje sutartyje.
Daugumos antrinës ámonës darbuotojø dar-
bo uþmokesèio dydis atitinka Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës nustatytà minimalø
darbo atlyginimà (MMA). Nuo liepos 1 d. Vy-
riausybei padidinus minimalø mënesiná atlygá
iki 325 eurø, valytojø darbo uþmokesèiai ne-
sieks nustatyto MMA.

Apie tai kalbëta liepos 2 d. susitikime su
pagrindinës ámonës generaliniu direktoriumi
I. Fàfara ir inicijuotas susitikimas su UAB „Pas-
laugos tau“ valdybos nariais, kurs turëtø ávyk-
to artimiausiu metu.

Naujos sudëties Darbuotojø saugos ir
sveikatos komiteto posëdis ávyko birþelio 11
d. Pirmininkas Rolandas Rupðys pristatë ne-
laimingø atsitikimø darbe ir profesiniø ligø
2014 – 2015m. statistikà bei analizæ. Komite-
to nariai pastebëjo, kad per pastaruosius
metus þymiai sumaþëjo nelaimingø atsitikimø
darbe.

Naftininkø profesinës sàjungos pirmininkë
Virginija Vilimienë informavo, kad Bûtingës
terminalo darbuotojai mano, jog yra nesau-
gu, kai pietø pertraukos metu Bûtingës ter-
minale pasilieka tik vienas darbuotojas. Ðá
klausimà nutarta atidëti kitam posëdþiui, kai
bus parengta minimalaus pamainoje reika-
lingo darbuotojø skaièiaus analizë.

Svarstant klausimà dël rankðluosèiø ir muilo
darbuotojams iðdavimo R. Rupðys informa-
vo, kad Iki ðiol yra galiojantis 2001 m. ben-
drovës saugos darbe komiteto sprendimas,
nors jau yra ávykæ tam tikrø pasikeitimø. Nu-

tarta Paslaugø ir automobiliø parko adminis-
travimo grupës vadovæ bei Darbuotojø
saugos ir sveikatos komiteto vadovà áparei-
goti organizuoti prausimosi vietø ávertinimà,
siekiant iðsiaiðkinti, kur sumontuoti skysto
muilo dozatoriai. Iðanalizavus informacijà ki-
tame komiteto posëdyje bus ið naujo svar-
stomas duodamø asmens higienos prie-
moniø kiekis.

Detektyvas dël þolës. Darbuotojø saugos
ir sveikatos komiteto posëdyje darbuotojø
atstovai informavo, kad ámonëje nepjaunama
þolë, todël yra padidëjusi gaisro rizika. Po
aukðtà þolæ vaikðtantys darbuotojai gali
apsikrësti erkiniu encifalitu, Laimo liga. Be to,
einant ðlapia þole suðlampa darbo rûbai,  o
nematant þemës pavirðiaus padidëja traumø
tikimybë. Darbdavio atstovai atkreipë darbuo-
tojø atstovø dëmesá á tai, kad þolës pjovimo
apimtys bendrovës teritorijoje priklauso nuo
bendrovës finansiniø galimybiø ir patvirtinto
biudþeto.

Nutarta kreiptis á generaliná direktoriø Ire-
neusz Jan Fàfara ir paslaugø administravimo
direktoriø Artur Andrzej Ostrowski, kad kuo
skubiau bûtø imamasi reikiamø priemoniø.
Birþelio 19 d. tai ir buvo padaryta, o liepos 3
d. gautas paslaugø administravimo direkto-
riaus atsakymas. Jame raðoma, jog gamyk-
los teritorijoje þolë ðienaujama reguliariai, taip
pat esà nuolat reaguojama á pastabas,
gaunamas ið padaliniø vadovø dël þolës
ðienavimo. „Kiekvienà savaitæ asmeniðkai
apþiûriu gamyklos teritorijà ir kontroliuoju
ðienavimo procesà“, - teigia A.A. Ostrowski
ir priduria, jog „mûsø ámonëje visà laikà vyk-
sta iðlaidø taupymas, kuris lieèia taip pat ir
þolës pjovimà“.

Nauji darbuotojø atstovai. Iðrinktas nau-
jas  UAB "EMAS" profesinës sàjungos nariø
atstovas Kæstutis Ðpokauskas ir komiteto
nariai:  Birutë Jusienë, Kornelijus Kaèeraus-
kas, Raimondas Buèys, Artûras Jazdauskas.

Vëliau profesinës sàjungos pirmininke
buvo iðrinkta  Virginija Vilimienë. „Tik tada
buhalterijoje ir pradëjo po truputá rastis
tvarka, juolab kad atsirado buhalterës-
kasininkës etatas, teisininkas, nes ir re-
vizijos komisija nuolat pabrëþdavo, kad
darbo apimtys didelës, reikalaujanèios
specialiøjø þiniø“, - dësto Nijolë.

Taip pat prasidëjo darbas prie kolek-
tyvinës sutarties. Tai buvo ir yra nuolati-
në kova su darbdaviu – darbas, kuris nëra
matomas taip, kaip „deficitø“ dalybos.
Situacijà apsunkino dar ir tai, kad gamyk-
la buvo privatizuota, o savininkai daþnai
keitësi. „Kai dirbau gamykloje, pati
maèiau, kas dëjosi: kiek posëdþiø, kiek
reikalavimø, kiek barniø, susipykimø, po
to – vël geruoju tartis. Bet þmonës verti-
na ir palaiko pirmininkæ, nes mato, kad ji
dirba“, - sako paðnekovë.

Ji paþymi, kad siekiant padëti nariams,
patiriantiems trumpalaikius materialinius
nepriteklius, sukurta kredito unija . „Iki ðiol
þmonës labai naudojasi ir yra patenkinti
unijos paslaugomis, profesinë sàjunga su
vadovybe susitarë dël laidavimo gamyk-
los darbuotojams“, -  dþiaugiasi Nijolë.

Dabar jau daug metø, pasak jos, revizi-
jos komisija neranda profsàjungos aps-
kaitos tvarkyme jokiø rimtø klaidø. „Bu-
halterë yra labai sàþininga, rengia ir laiku
pateikia ketvirtines ataskaitas, metiná
biudþetà  tarybai, apskaita vedama pa-
gal visus Buhalterinës apskaitos pagrindø
ástatymo reikalavimus.  Þodþiu, lyginant
su prieð tai buvusia situacija, tai kaip juo-
da ir balta“, - apibendrina Nijolë Popova.

Naftininkø profesinës sàjungos konfe-
rencijoje ketveriems metams iðrinkta nau-
ja revizijos komisija: Silvija Lazdauskienë
(pirmininkë), Pranas Gladkauskas ir In-
drë Èepaitë.  Nijolë linki jiems sëkmës.

  Apie mus dar skaitykite:

www.naftininkai.pramprof.lt; www.lpsk.lt; www.lprofsajungos.lt



MES – IÐ ACHEMOS
PROFESINIØ SÀJUNGØ

Birþelio 12 d. Achemos profesiniø sàjungø nariai ir jø ðeimos net dviem auto-
busais vaþiavo á Ðventàjà, kur ávyko jubiliejinës – 20-osios –  pramonës ðeimø
sporto þaidynës.  Visà savaitgalá jose ne tik aktyviai dalyvauta ir laimëta ávairio-
se rungtyse, bet ir turiningai leistas laisvalaikis, dalintasi patirtimi.

Pirmàjà vietà virvës traukimo rungtyje laimëjo Aivaras Palaima, Ðarûnas
Vaðkevièius, Vytautas Damulis ir Nikolajus Grauþas. Pastarasis taip pat buvo
vienas ið geriausiø ir keliant svarstá, - já aplenkë tik trys varþovai. Tomas Guþys ir
Linas Þukauskas laimëjo antràjà vietà tarp biliardo þaidëjø, o vyr. teisëjas Dai-
nius Ðlepetis ne tik teisëjavo, bet ir su ðeima uþëmë treèià vietà kliûtiniame
bëgime. Teisëjø bûrá taip pat papildë ir kiti du achemieèiai:  Romualdas Mastei-
ka teisëjavo pliaþo futbolo, o Kæstutis Miltakis – pliaþo tinklinio rungtyse.

Nuo tëvø neatsiliko ir vaikuèiai, jie kvadrato varþybose laimëjo II ir III vietas.
Achemos profesiniø sàjungø administracija dëkoja uþ aktyvø dalyvavimà spar-

takiadoje, gerà nuotaikà ir kvieèia registruotis á rugpjûèio 21-23 d. Ðventojoje
vyksiantá Lietuvos pramonës profesiniø sàjungø federacijos organizuojamà pro-
fesinio meistriðkumo konkursà. Jo nuostatus rasite tinklalapyje pramprof.lt


