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Naftininkø profesinë
sàjunga

Darbo kodekse yra daug  naujovių, kurias išsamiai
aprašyti čia nėra galimybių. Naftininkų profesinės są-
jungos teisininkas Ramūnas Bertulis pasirinko aptarti
keletą,  jo nuomone, labiau aktualių bendrovės dar-
buotojams.

Darbo sutarties pasibaigimas
Nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių

priežasčių, darbdavys turi būti įspėtas ne vėliau kaip prieš
20 kalendorinių dienų (esant svarbių priežasčių – prieš 5
darbo dienas). Pagal dabar galiojantį kodeksą įspėti reikia
prieš 14 darbo dienų, esant svarbių priežasčių – prieš 3
darbo dienas.

Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuo-
tojo kaltės darbuotojas turės būti įspėtas prieš vieną
mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vie-
nus metus – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigu-
binami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų, ir
darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės
pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, bei trigu-
binami neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems
iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.

Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidu-
tinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo
santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – pusės vidu-
tinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Atlei-
džiamam darbuotojui iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, for-

muojamo iš darbdavių įmokų, bus papildomai išmokama
išmoka atsižvelgiant į jo nepertraukiamąjį darbo stažą toje
darbovietėje.

Pagal dabartinį Darbo kodeksą nutraukiant sutartį darb-
davio iniciatyva darbuotojas apie tai turi būti įspėtas raštu
prieš du mėnesius. Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems
iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip
penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, su neį-
galiaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki 14 metų,
gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo
palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.
Jie apie sutarties nutraukimą turi būti įspėti ne vėliau kaip
prieš keturis mėnesius. Nutraukus darbo sutartį atleistam
darbuotojui, priklausomai nuo darbo stažo, išmokama nuo
1 iki 6 vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Atsiranda darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia.
Darbdavys gali atleisti   darbuotoją nenurodant priežasties,
apie tai įspėjus prieš 3 darbo dienas ir išmokant šešių
mėnesių darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio
kompensaciją.

Viršvalandžiai
Naujame Darbo kodekse numatyta, kad maksimali

viršvalandžių trukmė per metus – 180 valandų, tačiau kolek-
tyvinėje sutartyje gali būti susitarta ir dėl ilgesnės virš-
valandžių trukmės. Per septynių paeiliui einančių kalen-
dorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip 8

valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas
savo sutikimą dirbti iki 12 valandų viršvalandžių
per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais
negali būti pažeista maksimali vidutinė ketu-
riasdešimt aštuonių valandų darbo laiko truk-
mė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį
laikotarpį.

Už viršvalandinį darbą turės būti mokamas
ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo
užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršva-
landinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta
pagal darbo grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį
mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbo
užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių
dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbo
užmokesčio dydžio užmokestis.

Dabar galiojančiame Darbo kodekse numaty-
ta, kad viršvalandinių darbų trukmė per metus

TURIME TAI,
KO PASIROD ME VERTI

Rugs jo 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas, atmetęs
Prezident s veto, patvirtino naująj  Darbo kodeksą.
Taigi nuo kit  met  sausio 1 d. sigalios statymas,
kur  birželio 21 d. parlamentarai pri m  pamindami
daugel  susitarim  su darbuotoj  atstovais.

Naujajame Darbo kodekse sutrumpinti sp jimo apie
darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva ne-
sant darbuotojo kalt s terminai, sumažintos išeitin s
išmokos, panaikintos papildomos atostogos, liberali-
zuotas darbo laiko režimo reglamentavimas.

Naftinink  profesin s sąjungos pirminink s Virgini-
jos Vilimien s teigimu, tai daro g dą ne tik kairiąja
save laikančiai Socialdemokrat  partijai, bet ir mums
visiems, kad nesugeb jome tam pasipriešinti.

„Nusivyliau žmoni  abejingumu savo ateičiai. Net
suorganizavus nuvežimą iš Mažeiki   Vilni  ir net
maitinimą, nesugeb jome surinkti pakankamai
žmoni  dalyvauti sostin je rengiamuose mitinguo-
se. Deja, tai n ra vien Mažeiki   problema, taip
yra visoje Lietuvojeį, - komentuoja pirminink . Na
ką gi, dabar jau turime tai, ką turime, ir reikia „jud -

ti toliauį, - nepraranda ryžto lyder .
Naftinink  profesin  sąjunga jau šiuo metu rengia

pasiūlymus  kolektyvines sutartis tam, kad AB „ORLEN
Lietuva”, UAB „Emasį ir Mažeiki  politechnikos mo-
kyklos (ten baigia galioti sutartys) darbuotojams būt
kompensuota Seimo padaryta skriauda.

Viena iš teigiam  naujovi  Darbo kodekse, lie-
čianči  kolektyvinius darbo santykius, yra ta, kad ko-
lektyvin s sutartys bus taikomos tik tiems darbuoto-
jams, kurie priklauso jas sudariusioms profesin ms
sąjungoms. V. Vilimien s teigimu, Naftinink  profesi-
n  sąjunga to visada siek , nes yra suprantamas no-
ras, kad iškovot  naud  gav jai būt  tik tie, kurie prie
tos kovos prisid jo patys.

Iki šiol galiojančioje kolektyvin je sutartyje numaty-
ta, kad sutartis taikoma visiems bendrov s darbuoto-
jams, o dabar profesin  sąjunga sieks, kad kolek-
tyvin s sutarties nuostatos būt  taikomos tik Nafti-
nink  profesin s sąjungos nariams. Taip siekiama
paskatinti visus kolektyvin s sutarties naud  gav jus
tapti profesin s sąjungos nariais.

NAUJOVĖS

negali viršyti 120 valandų, taip pat nurodoma, kad darbuo-
tojo viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės neturi vir-
šyti keturių valandų. Kolektyvinėje sutartyje yra nustatyta
180 valandų per metus viršvalandinių darbų trukmė. Už virš-
valandinį darbą turi būti mokama ne mažiau kaip pusantro
darbuotojo darbo užmokesčio.

Atostogos
Naujame Darbo kodekse numatyta, kad darbuotojams

suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama
penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24
darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę)
kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę
skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti
suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės
atostogos.

Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą
per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių
negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų arba ne
mažiau kaip dvylika darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo
dienas per savaitę).

Numatyta, kad darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamą
darbą vienoje darbovietėje dėl papildomų kasmetinių
atostogų galima susitarti kolektyvinėje sutartyje.

Šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse numatyta, kad
kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė yra 28 kalen-
dorinės dienos. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės
atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasme-
tinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 14 kalen-
dorinių dienų.

AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvinėje sutartyje susitar-
tos papildomos atostogos iki 4 dienų priklausomai nuo
stažo.

Siekiama, kad did t
atlyginimai

Tik pasirašius AB „ORLEN Lietuvaį kolektyvinę su-
tart  geguž s m nes  Naftinink  profesin  sąjunga
prad jo pokalbius d l atlyginim  k limo darbuoto-
jams nuo kit  met .

Rugs jo 13 dieną profesin s sąjungos pirminink
Virginija Vilimien  kreip si raštu  generalin  direk-
toriø Irneusz Jan Fąfara ir vyriausiąj  finansininką
Marek Pawel Golębiewski.  Rašte minima, kad per
pra jusius kelerius metus sumaž jo darbuotoj
skaičius, likusiems darbuotojams padid jo darbo
krūvis, jie sukuria žymiai didesnę vertę. Darbuotojai
noriai k l  kvalifikaciją ir tapo platesnio profilio, jie
dažnai atlieka atleist  darbuotoj  darbo funkcijas.
Darbuotojai tikisi, kad  j  pastangas bus atsižvelgta,
ir jie bus teisingai vertinti bei paskatinti.

Sumažinus darbuotoj , žymiai sumaž jo išlaidos
darbo užmokesčiui, tuo tarpu nuo 2013 met  darbo
užmokestis nebuvo didinamas.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, ša-
lyje darbo užmokestis augo  šitaip: 2013 m. - 5,1 proc,
2014 m. – 4,8 proc, 2015 m. – 5,9 proc. Pagal Lietuvos
Respublikos finans  ministerijos prognozes, „d l
augančios darbo j gos paklausos  atlyginim  did ji-
mo tempas vidutiniuoju laikotarpiu išliks spartus ir
nuosekliai augs visą laikotarp : 2016 m. – 5,8 proc.,
2017 m. – 6,0 proc., 2018 m. – 6,1 proc., 2019 m. – 6,2
proc.į. Bendrovei siekiant išlaikyti kvalifikuotus dar-
buotojus, būtina reaguoti  did jančius darbo
užmokesčius Lietuvoje.

Reaguojant  pokyčius darbo rinkoje bei vadovau-
jantis kolektyvin s sutarties 4.14 ir 4.18 punktais,
pirminink  pasiūl  nuo 2017 m. sausio 1 d. visiems
bendrov s darbuotojams darbo užmokest  didinti nuo
8 iki 10 procent  atsižvelgiant  bendrov s finansines
galimybes.

Taip pat dedamos pastangos d l UAB „Emasį dar-
buotoj  atlyginim  k limo. Artimiausiu metu sutarta
pakoreguoti kai kuri  pareigybi  apmok jimą, nes
dirbdami vienodą darbą ne visi gauna vienodus atly-
ginimus.

Na, o vertinus bendrov s galimybes, bus tariama-
si, kiek gal t  padid ti atlyginimai kitais metais.



Taupant viršvalandžius
daroma meškos paslauga

Nuo šių metų pradžios AB „ORLEN Lietuva“ įsi-
galiojo naują darbo laiko apskaitos tvarka, sudarinė-
jami individualūs grafikai.

Nors nei valandinis, nei mėnesinis darbo užmo-
kestis nesumažėjo, tačiau naujoji tvarka įgalina
padalinių vadovus darbą organizuoti taip, kad būtų
kuo mažiau viršvalandžių. Tokiu atveju darbuotojas
gauna mažiau pajamų.

 Naftininkų profesinė sąjunga, išanalizavusi
pastarųjų trijų mėnesių darbo laiko apskaitos
duomenis,  padarė išvadą,  jog darbuotojai
viršvalandžių buvo iškviesti daugiau kartų nei per-
nai per tą patį laikotarpį.

Buvo ir tokių padalinių, kurių vadovai, uoliai per-
sistengdami, organizavo darbą beveik be virš-
valandžių. Profesinė sąjunga įspėja, jog tokiu atveju
didinamas darbo krūvis likusiems darbuotojams, o
pervargę darbuotojai, turint galvoje mūsų įmonės tem-
pus bei darbo įtampą, yra pavojinga.

Ar išvadas darysim tik atsitikus nelaimei?

ČEK  VIEŠNAG
Rugs jo 30 d. Naftinink  profesin je sąjungoje

vieš jo Čekijos naftos perdirbimo gamyklos
(Česka rafinerska) profesin s sąjungos atstovai:
pirmininkas Martin Machačny, pavaduotojas Ja-
roslav Stransky ir vert jos funkcijas atlikusi Hana
Bulejova.

Naftinink  profsąjungos pirminink  Virginija
Vilimien  ir teisininkas Ramūnas Bertulis pasirū-
pino, kad kolegos susipažint   su naftos perdirbi-
mo gamykla, darbuotoj  darbo sąlygomis, kole-
ktyvine sutartimi. Svečiai iš Čekijos susitiko su
mon s personalo tarnybos laikinąja vadove

Daina Binkauskiene, personalo administravimo
ir skatinimo sistem  vadove Birute Pakalniš-
kiene bei Saugos ir sveikatos skyriaus vadovu
Rolandu Rupšiu. Svečiai taip pat aplank  Klai-
p dą ir Palangą.

Primename, kad 2015 m. biržel  Čekijos mieste
Litvinove buvo pasirašytas bendradarbiavimo
susitarimas tarp trij  PKN ORLEN moni  grup s
bendrovi  „ORLEN Lietuvaį, „Chemopetrolį,
„Česka rafinerskaį darbuotojams atstovaujan-
či  profesini  sąjung . sipareigota ne tik keis-
tis informacija ir patirtimi, bet ir inicijuoti Euro-
pos darbo tarybos steigimą Lenkijos naftos kon-
cerne „Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.į. Ša-
lys ir toliau tęs tarptautin  bendradarbiavimą
siekiant pasidalinti patirtimi atstovaujant profesi-
n s sąjungos nariams.

Beje,  pabaigą eina ir Naftinink  profesin s
sąjungos vykdomas ES fond  finansuojamas
projektas, kuriuo siekiama gyti žini , kuri

reikia steigiant Europos darbo tarybą. Projekto
baigiamasis renginys vyks Kroat ijoje,
Zagrebe, lapkričio 14-16 d. Konferencijai, ku-
rioje dalyvaus atstovai iš Lietuvos, Kroatijos,
Lenkijos ir Rumunijos, pirmininkaus Naftinink
profesin s sąjungos atstovai V. Vilimien  ir
R. Bertulis.

Po Lietuvą...
Šiemet po ilgos pertraukos AB „ORLEN Lietuva“

darbuotojams buvo surengtos ekskursijos, kurioms
lėšų numatyta kolektyvinėje sutartyje.

Darbdavys buvo įsipareigojęs šiemet skirti po
vienodą finansavimą trims ekskursijoms. Visos jos vyko
po Lietuvą. Dvi iš jų suorganizavo Naftininkų profesinės
sąjungos atstovės Birutė Vaitkevičienė ir Jolanta
Remezienė, kita kelionė buvo surengta centrinės
laboratorijos darbuotojams.

Tai, kad šiais metais keliauta po Lietuvą –
neatsitiktinumas. Žvalgydamiesi po svečias šalis
dažnai nerandame laiko pakeliauti po savo šalį, kuri
yra nuostabiai graži. Ne vieną ekskursiją surengusi
Naftininkų tarybos narė Birutė Vaitkevičienė sako, jog
norinčių šitaip leisti laisvalaikį tikrai nemaža,- žmonės
nori ir pamatyti, ir pabendrauti. Birutė surengė
ekskursiją Žemaitijoje, jos sostinėje Telšiuose, „Džiugo“
namuose ragautas žemitiškas sūris, aplankyti gamtos
paminklai.

O Jolanta pakvietė norinčiuosius vykti į garsųjį Biržų
„Alaus kelią“.

Saugos ir sveikatos baruose
problem  netrūksta

Rugsėjo 8 d. įvyko AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų
saugos ir sveikatos komiteto (DSSK) posėdis. Komiteto
nariai-darbdavio ir darbuotojų atstovai susipažino su
2015 m. bei 2016 m. I pusmečio darbuotojų saugos ir
sveikatos būklės rezultatais, 2016 m. veiklos planais,
fizinio aktyvumo programa, nelaimingo atsitikimo,
įvykusio Valymo įrenginiuose, aplinkybėmis.

Komiteto nariai kartu su Logistikos tarnybos Naftos
produktų krovos cecho Krovos baro Nr. 1 darbuoto-

jais bei šio padalinio vadovais svarstė DSS būklę
minėtame padalinyje. Darbuotojai informavo, kad tam-
siu paros metu pilant produkciją į cisternas yra netinka-
mas apšvietimas, nesudarytos sąlygos saugiai klijuoti
ženklus ant cisternų, nesaugūs išpylimo įrenginiai,
nesutvarkytas kelias prie administracijos, 50-oje es-
takadoje byra betoninės lubos, išduodama per mažai
pirštinių, skirtų pylimui, dažnai neveikia darbuotojų

rūbų ir avalynės džiovykla, nekokybiški, pasenę dušai.
Išklausę pretenzijų, administracijos atstovai pažadėjo
patikrinti pateiktus faktus, įvertinti situaciją bei priori-
tetine tvarka viską sutvarkyti.

Minėto baro darbuotojai taip pat skundėsi, kad or-
ganizuojant darbą žmonėms tenka per dideli krūviai.
Darbo grafikas sudaromas taip, kad darbuotojui reikia
dirbti 3 naktines pamainas iš eilės; pamainoje palieka-
ma per mažai darbuotojų. Darbdavio atstovai infor-
mavo, jog Krovos barą Nr. 1 planuojama sujungti su
taškinio pylimo baru, todėl esą darbuotojai galės vie-
ni kitiems padėti.

Naftininkų profesinė sąjunga
pastebi, kad toli gražu ne visi
darbuotojai yra tokie aktyvūs,
kaip Naftos produktų krovos
cecho Krovos baro Nr. 1 dar-
buotojai, į DSSK posėdį „at-
nešę“ net dešimt spręstinų
problemų. Kartu profsąjunga
primena, kad padaliniuose yra
išrinkti darbuotojų saugos ir
sveikatos atstovai, ir ragina
darbuotojus kreiptis į juos ke-
liant problemas pirmiausia jas
apsavarstant padaliniuose ar
cechuose. Jų ten neišspren-
dus, būtina kreiptis į „ORLEN
Lietuva“ saugos ir sveikatos

komitetą.
Be to, intranete yra speciali programa, kurios pa-

galba darbuotojai gali informuoti apie nesaugias dar-
bo vietas. Profsąjunga taip pat primena, kad pagal
darbuotojų skatinimo sistemą saugos ir sveikatos sri-
tyje yra numatyti paskatinimai tiems, kurie pastebėjo
ir užrašė daugiausiai nesaugumo atvejų.

teisintas lokautas. Kas tai?
Naujasis Darbo kodeksas teisina dar vieną nau-

jovę – lokautą. Lokautas (angl. lock-out) apibūdi-
namas kaip atsakomieji darbdavio veiksmai mo-
n je paskelbus streiką.

Paprastai lokautas reiškiasi tuo, kad streikuojantys
darbuotojai ne leidžiami  darbo vietą, jie masiškai
atleidžiami iš darbo, sustabdomos darbo sutartys ar
pan. Tokiais veiksmais darbdavys siekia gyti geresnę
derybinę poziciją ir paskatinti darbuotojus atsisakyti
keliam  reikalavim  ar juos sušvelninti.

Naujojo Darbo kodekso 243 straipsnyje tvirtinta, jog
darbdavys turi teisę organizuoti lokautą šiais atve-
jais:

- jei profesin s sąjungos ar j  organizacijos nevyk-
do tarpininkavimo metu priimto susitarimo arba dar-
bo arbitražo sprendimo kolektyvinio darbo ginčo d l
interes  byloje;

- jei profesin s sąjungos ar j  organizacijos skelbia
streiką, kurio skelbimas teismo buvo atid tas arba

pripažintas neteis tu.
Nors lokautas gali reikštis vairiais veiksmais, nau-

jajame Darbo kodekse tvirtinta tik viena darbdavio
gynybos galimyb  – laikinai sustabdyti darbo sutarči
galiojimą.

Darbo sutarči  galiojimo sustabdymas reiškia, jog
darbuotojams nebus mokamas darbo užmokestis, bus
sustabdytas darbo santyki  trukm s skaičiavimas,
darbo trukm  kasmetin ms atostogoms gauti. Išlieka
tik teis   socialin  draudimą.

Lokauto priemones darbdavys gali taikyti profesi-
n s sąjungos, kuri yra ginčo šalis, darbuotojams arba
streikuojantiems darbuotojams.

Skelbti lokautą galima ne anksčiau kaip pra jus 7
kalendorin ms dienoms nuo streiko pradžios.

Likus 5 dienoms iki lokauto paskelbimo, privaloma
informuoti profesinę sąjungą, be to, individualiai sp -
ti kiekvieną darbuotoją, kuriam bus taikomas lokau-
tas, prieš 3 dienas iki lokauto pradžios.

Profesin  sąjunga ar profesini  sąjung  organiza-
cija, gavusios darbdavio pranešimą apie sprendimą

skelbti lokautą, tur s galimybę per 5 darbo dienas
kreiptis  teismą d l lokauto pripažinimo neteis tu.

Lokautas draudžiamas greitosios medicinos pagal-
bos tarnybose, viešojo administravimo staigose,
stichin s nelaim s zonose, taip pat regionuose, kur
paskelbta mobilizacija, karo ar nepaprastoji pad tis.

Š iame gyvenime svarb iaus ia – la iku sustot i .
Šta i  sus i imsiu -  i r  ne į s idarb ins iu  ketv i r tame
da r be .

 J ur is t as- masažis tas  ieško  ge ra i  apmokamo
darbo.  „Konkurenc i ja  auga!“ ,  -  a ts iduso
f le i t in i n inkas-kar at is tas i r  s t r ip t izo šokėjas-
h i pno t i zuo to jas .

P rogr amuo to ja i  ta rpusavy bend rauja
naudodami  t ik  du  žodž ius:  „nesuprantu“  i r
„tyg i r  ve ik ia“ .

Jūs -  labai  aukšto lyg io  profesionalas.
Kompan i j a i  papr asč iaus ia i  gėda mokėt i  Jums
tok ią apgai lė t iną a lgą.  Jūs at le istas.


