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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 Gerbiama NPS bendruomene,

Gegužės 31 dieną baigėsi Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) tarybos

pirmininko rinkimai. Balsavimo komisija suskaičiavo balsavimo

biuletenius, kuriuos nariai galėjo įmesti į balsavimo dėžes. 

Paaiškėjo, jog dauguma NPS narių, net 418 (82,45% balsavusiųjų),

pritarė tam, kad profesinės sąjungos vairas antrai kadencijai būtų

patikėtas man. 

Suprantu, kad net jei šįkart kitų kandidatų į pirmininkus nebuvo

sulaukta, rinkimų rezultatai galėjo būti ir kitokie.
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Todėl Jūsų pasirinkimas ne tik džiugina, bet jį vertinu ir kaip didžiulės atsakomybės ženklą.

Atsakomybės prieš Jus, prieš visą ORLEN bendrovių darbuotojų bendruomenę, prieš darbdavį,

socialinius partnerius, bendraminčius. 

Dėkodama Jums už pasitikėjimą primenu, kad šioje ketverių metų kadencijoje tęsiu pradėtus

darbus, taip pat kartu su komanda įgyvendinsime naujus tikslus. 

Svarbiu uždaviniu išlieka naujų narių pritraukimas ir esamų narių išlaikymas, kolektyvinių

sutarčių gerinimas, dar efektyvesnis darbuotojų siekių ir teisėtų lūkesčių atstovavimas

susitarimuose su darbdaviu.  Sieksiu formuoti požiūrį į profesinę sąjungą, kaip organizaciją,

kurioje kartu kartu su darbdaviu ir kitomis suinteresuotimis pusėmis ieškome tinkamiausių

sprendimų užtikrinant deramas darbo sąlygas ir tvirtą darbuotojų ateitį. Vienu prasmingiausių

uždavinių lieka jaunimo įsitraukimas į profesinės sąjungos veiklą, naujų lyderių ugdymas,

edukacija, nuolatinis mokymasis. 

Nueitas pastarųjų ketverių metų kelias buvo nelengvas, tačiau rezultatai teikia vilties, kad

bendromis jėgomis gebėsime ir toliau kurti tvarios organizacijos veidą. 

Mano (tikiu, kad ir Jūsų visų) vizija - patikima darbuotojams atstovaujanti organizacija, kuri

gerbiama, girdima ir matoma. Kurios kryptinga veikla taps svariu indėliu į ORLEN įmonių

socialinį dialogą bei jų įvaizdį rinkoje ir tokiu būdu prisidės prie mūsų regiono bendruomenės

gerovės kūrimo. Tai profesinė sąjunga, kurios dalimi būti prasminga, garbinga ir saugu. 

  
 (Tęsinys 2 psl.)



Žinau, kad vienai pasiekti tokius tikslus būtų vargiai įveikiamas iššūkis, tačiau turėdama

patikimą užnugarį jaučiuosi ramiau - juk kartu galime daugiau! 

Šiame numeryje dalinamės informacija apie svarbiausias gegužės naujienas iš profesinės

sąjungos veiklos, o taip pat kviečiame skaityti interviu su kolega Kęstučiu Tautkevičiumi, AB

„ORLEN Lietuva“ dirbančiu jau daugiau nei 30 metų. Šiuo metu Kęstutis dirba operatoriumi

Logistikos padalinio Naftos produktų krovos cecho Krovos bare nr.1. 

Linkiu gražios vasaros pradžios. Pasinaudokime Darbo kodekse numatyta teise pailsėti,

pasimėgauti saulės šiluma ir vasaros pramogomis. Juolab, kad AB “ORLEN Lietuva”

kolektyvinėje sutartyje numatytas padidintas atostogų apmokėjimas darbuotojams, kurie

bendrovėje dirba ne trumpiau nei 6 mėn. (5.2 punktas).

Smagių atostogų!

                                        Nuoširdžiai

                                        Sonata Samoškienė
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Mažeikių kultūros centre įvyko ataskaitinė NPS konferencija
 
 Gegužės 20 dieną Mažeikių kultūros centre įvyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS)

ataskaitinė konferencija.

Joje dalyvavo 44 delegatai iš 53. Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, delegatų kvota buvo

skaičiuojama delegatą renkant nuo 15 profesinės sąjungos narių iš AB "ORLEN Lietuva", UAB

"Orlen Service Lietuva" bei Mažeikių politechnikos mokyklos.

Konferencijoje buvo pristatomos ir tvirtinamos pirmininkės bei revizinės komisijos metinės

ataskaitos, tvirtinami įstatų pakeitimai, kt.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) pirmininkė Dalia

Jakutavičė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo centro pirmininkė Alina

Tankeliun, darbdavio atstovai - AB "ORLEN Lietuva" personalo vadovė Daina Binkauskienė ir

Generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybinės veiklos valdymui Audrius Daugnora.

D. Jakutavičė pažymėjo, kad Naftininkų profesinė sąjunga yra pavyzdys kitoms profesinėms

sąjungoms, tuo pat metu, būdama pramonės profesinių sąjungų federacijos šeimos dalimi, pati

gali semtis gerosios praktikos pavyzdžių, tobulėti mokantis iš kitų.

Ji pažymėjo, kad krizė dėl koronaviruso epidemijos, pradžioje sukėlusi daug nerimo ir įtampos

profesinėms sąjungoms visame pasaulyje, atvėrė ir naujas galimybes. Profesinės sąjungos

prisitaikė gyventi naujoje realybėje, o nuotolinis darbas tikrai nepakenkė vykdyti veiklos, kurios

netgi padaugėjo.

 (Tęsinys 3 psl.)
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Naujienos iš tarybos posėdžių
 

LPPSF pirmininkė atkreipė dėmesį, kad profesinės

sąjungos vis geriau girdimos ir jų balsas kartais visai

nenusileidžia darbdavio pozicijai. Pastebimas lūžis

socialiniame dialoge – darbdaviai ima suprasti, kad

reikia tartis su darbuotojais, ir žaisti be taisyklių

neišeina.

Darbdavio atstovė, AB „ORLEN Lietuva“ personalo direktorė Daina Binkauskienė, pažymėjo, kad

darbdavys ieško sprendimų, kaip išlaikyti dialogą su darbuotojais, palankiai žvelgia į profesinės

sąjungos veiklą. Bandoma kartu ieškoti susitarimų, sprendimų. Tuo pačiu ji pabrėžė, kad iš

darbuotojų tikimasi idėjų, pasiūlymų kokybiškesnėms darbo vietoms.

Konferencijoje NPS pirmininkė Sonata Samoškienė pristatė savo veiklos ataskaitą, jai pritarta

bendru sutarimu. Taip pat pritarta ir revizijos komisijos sudėčiai. Joje darbuosis NPS narės Vaida

Mylienė (Komisijos pirmininkė), Zita Vilkauskaitė bei Gintarė Gladkauskienė.

Delegatams apie kolektyvines sutartis kalbėjo NPS teisininkas Kazimieras Vainoras.

Vėliau buvo svarstomi įstatų pakeitimai. Daugiausiai diskusijų vyko dėl NPS pirmininko rinkimų

tvarkos, numatytos įstatų 6.11 punkte.

Primename, kad šių ir ankstesnių metų pirmininkės Sonatos Samoškienės veiklos ataskaitas

galima rasti interneto svetainėje naftininkai.pramprof.lt, skyrelyje "Pirmininkės metinės veiklos

ataskaitos".

Gegužės 17 d. įvyko Naftininkų profesinės sąjungos tarybos posėdis. Jame buvo tikslinamas šių

metų biudžetas, tvirtinamas išlaidų planas I šių metų ketvirčiui.

Vėliau buvo renkama NPS tarybos pirmininko rinkimų balsavimo komisija bei jos pirmininkas.

Šios komisijos nariais patvirtinti tarybos nariai Vaidas Šakinis, Jurij Grigorjev, Romutė

Gulbinienė, Marius Ancevičius. Komisijos pirmininkas – Jurij Grigorjev.

Posėdyje taip pat buvo svarstomi NPS įstatų pakeitimai, susiję su pirmininko rinkimų tvarka. Jie

tvirtinimui pristatyti gegužės 20 d. vykusioje atasakaitinėje konferencijoje. 

Tarybos nariai taip pat išrinko naują NPS pašalpų komiteto narį (vietoje buvusio tarybos nario

Edmundo Kliaubos). Juo tapo Marius Ancevičius. Taigi, dabar NPS pašalpų komitete yra 2 nariai.

Be M. Ancevičiaus, jame dirbs  Romutė Gulbinienė, kuri yra ir šio komiteto pirmininkė.

Taip pat posėdyje pirmininkė pateikė informaciją, kad vietoje buvusio tarybos nario Edmundo

Kliaubos yra išrinktas naujas Gamybos padalinio Nr.3 atstovas – Ramūnas Glodenis. Jis padalinio

atstovo pareigas yra ėjęs jau anksčiau. R. Glodenis nuo šiol atstovaus Gamybos padalinio Nr.3

Bitumo gamybos įrenginio, Fakelų ūkio ir šiluminės energijos tinklų baro, Suspausto oro, azoto ir

vandens tiekimo baro, Elementinės sieros gamybos įrenginio darbuotojams.

http://naftininkai.pramprof.lt/images/metines-atskaitos/2022_metine_ataskaita.pdf?fbclid=IwAR032PYBuLw8OdoYovlPZEalMFlE--ocyCLehqdv82zHKkycDYK9AKvJIho
http://naftininkai.pramprof.lt/index.php/pirmininkes-metines-veiklos-ataskaitos


Narys Z. Šličius Rygos maratone skleidė žinią apie NPS 

Gegužės 15 d., Rygoje, vyko tradicinis Rygos maratonas.

Jame bėgo ir NPS narys Zigmas Šličius, kuris įveikė 42,62

kilometro distanciją. 

Jis maratone vilkėjo NPS firminiais raškinėliais ir tokiu būdu

atstovavo mūsų organizacijai.  NPS tarybos nariai nusprendė

skirti kompensaciją Z. Šličiui padengiant jo išlaidas, skirtas

apmokėti maratono dalyvio įnašui. 

Pažymėtina, kad dalis šio maratono dalyvių mokesčio skirta

nuo karo nukentėjusiems Ukrainos gyventojams. Foto iš Z. Šličiaus asm. archyvo
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Birštone būrėsi profesinių sąjungų moterys
 
 

Gegužės 13-14 dienomis, Birštone, Royal Spa Residence

konferencijų centre, įvyko Lietuvos pramonės profesinių

sąjungų federacijos (LPPSF) renginys moterims.

Penktadienį pranešimą apie šeimos ir darbo derinimo

principus parengė LPPSF pirmininkė Dalia Jakutavičė,

dalyvės atliko praktines užduotis. Vėliau Valstybinės darbo

inspekcijos (VDI) atsovė Vesta Macė renginio dalyvėms

pristatė informaciją apie mobingą darbe, atsakinėjo į

moterų klausimus.
 Akimirka iš renginio 

Šeštadienį vyko meno terapijos užsiėmimas kartu su dailininke Erika Petunoviene-Ayte. Jo metu

dalyvės ant drobių tapė savo svajones, o kūrinius, pasibaigus renginiui, parsivežė namo. 

Naftininkų profesinei sąjungai renginyje atstovauvo narės Stanislava Alkauskienė, Kristina

Baltutienė, Rosana Tenienė, Aušra Valkerytė bei Indrė Pukalo.

Tiesioginė transliacija uždaroje narių grupėje

Gegužės 17 d. uždaroje Facebooko NPS narių grupėje vyko tiesioginė transliacija, kurios metu

pirmininkė Sonata Samoškienė kalbėjo apie tai, kokiomis nuotaikomis gyvena darbuotojai, kokie

klausimai aptariami susitikimų su darbuotojais metu, taip pat apie ataskaitinę konferenciją,

pirmininko rinkimus, trumpai pristatė, kokie darbai laukia kitoje kadencijoje bei atsakė į narių

klausimus.

https://pramprof.lt/news/964-birstone-ivyko-lppsf-renginys-moterims


5 psl.

 
SUSISIEKIME:

El. paštas:
sonata.samoskiene@npsajunga.lt,

npsajunga@gmail.com
Mob. tel. +370 620 97348

 
*******

MUS RASITE:
https://www.facebook.com/

naftininkuprofsajunga
http://naftininkai.pramprof.lt/

Facebook NPS aktualijų grupėje nariams
Bendrovės intranete

 

Pokalbiai prie kavos
 

Gegužės „Pokalbiuose prie kavos“ susitinkame su Kęstučiu

Tautkevičiumi, AB „ORLEN Lietuva“ dirbančiu jau daugiau

nei 30 metų, nuo 1990 m. rudens. Šiuo metu Kęstutis dirba

operatoriumi Logistikos padalinio Naftos produktų krovos

cecho Krovos bare nr.1. 

Tiesa, nors prieš pradedant pokalbį, jam kilo abejonių, ar

ras tinkamų žodžių mintims išsakyti, tačiau matome, kad 

 rezultatas – puikus. Kviečiame ir Jus susipažinti su

Kęstučio įžvalgomis. 

 Foto iš K. Tautkevičiaus 
asm. archyvo 
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- Kęstuti, kiek metų esate profesinėje sąjungoje, kas paskatino į ją įstoti?

- Kai įsidarbinau "Mažeikių Naftoje" (tada mūsų gamykla būtent taip

vadinosi), ir atėjęs į naują kolektyvą, gana greitai sulaukiau pasiūlymo apie

įsitraukimą į profesinę sąjungą. Kolegos man papasakojo apie organizacijos

veiklas, kokios naudos, kad ji rūpinasi savo nariais. Žinia, jog profesinė

sąjunga sprendžia klausimus, kylančius tarp darbdavio ir darbuotojo,

palaikymas, galimybė pasitarti labiausiai ir patraukė mano dėmesį, tad

ilgai manęs įkalbinėti nebereikėjo (šypsosi). 

- Kęstuti, kiek metų esate profesinėje sąjungoje, kas paskatino į ją įstoti?

- Kai įsidarbinau "Mažeikių Naftoje" (tada mūsų gamykla būtent taip vadinosi), ir atėjęs į naują

kolektyvą, gana greitai sulaukiau pasiūlymo apie įsitraukimą į profesinę sąjungą. Kolegos man

papasakojo apie organizacijos veiklas, kokios naudos, kad ji rūpinasi savo nariais. Žinia, jog

profesinė sąjunga sprendžia klausimus, kylančius tarp darbdavio ir darbuotojo, palaikymas,

galimybė pasitarti labiausiai ir patraukė mano dėmesį, tad ilgai manęs įkalbinėti nebereikėjo

(šypsosi). 

Šiandien nebeįsivaizduoju savęs ne profesinės sąjungos nariu, ir man nekyla klausimas, kodėl iki

šiol esu profesinėje sąjungoje. Gera žinoti, jog galime kreiptis įvairiais klausimais - tiek teisiniais,

tiek susijusiais su darbu, ir būsi išklausytas. 

- Ar prisimenate kokį nors svarbų įvykį darbe, kai Jums (ar Jūsų kolegoms) profesinė sąjunga

padėjo? Jei taip, trumpai apibūdinkite.

- Vienas ypač įsimintinas etapas ne tik man, bet, ko gero ir kitiems darbuotojams, tai apie prieš 9

metus įmonėje vykusi reorganizacija. Tuo metu dirbau kitame ceche, ir man buvo pasakyta, kad

esu atleidžiamų darbuotojų sąraše, tad turėsiu nuvykti į personalo skyrių pasirašyti dokumentus.

Nelaukdamas susisiekiau su profesine sąjunga, nuvykau pokalbiui ir, paaiškinęs situaciją,

sulaukiau reikiamo dėmesio. 

mailto:sonata.samoskiene@npsajunga.lt
mailto:npsajunga@gmail.com
https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga
https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga
http://naftininkai.pramprof.lt/


Tąkart svarstėm įvairiausius variantus: vienas iš jų buvo planuojama laisva vieta krovos ceche,

kuriame dirbu iki šiol. Tiesa, greta dar turėjau ir savo variantą – darbą Norvegijoje.

Vyko ilga diskusija, kartu su profesine sąjunga apsvarstėme galimus "už" ir „prieš", gavau

vertingų patarimų ir ... likau namuose. Dažnai prisimenu tą jautrų laikotarpį, tačiau, atsigręžęs

atgal, galiu pasakyti, kad  pasirinkome teisingai.

- Kaip Jums atrodo, ką pagerintumėte profesinės sąjungos veikloje?

Profesinė sąjunga šiuo metu yra tikrai matoma: apie įvairią jos veiklą galime matyti Facebooke,

įvairiose grupėse, papildomai informacijos gauname iš atstovų. Profesinė sąjunga žino visus

darbuotojų lūkesčius ir juos derybose perteikia darbdaviui. Todėl sunku pasakyti, ką reikėtų

gerinti. Gal kad tik nenuleistų rankų... 

- Kokią žinutę norėtumėte perduoti kolegoms – ne profesinės sąjungos nariams?

Kur bebūtum, ką beveiktum, ko siektum – su komanda visada galima daugiau. Labai tinka

Popiežiaus Pranciškaus žodžiai: "Jeigu nori eiti greitai, eik vienas, jeigu nori nueiti toli eik su

kitais". 

- Na ir tradiciškai: linkėjimai profesinei sąjungai, jos bendruomenei. 

- Profesinei sąjungai norėčiau palinkėti truputį daugiau sėkmės pokalbiuose - kompromisuose su

darbdaviu. Norėtųsi, kad darbuotojų balsas darbdavio būtų išgirstas, kad jam darbuotojų gerovė

rūpėtų dar labiau. 

Kartais atrodo, kad darbdavio siena mums - profesinei sąjungai ir jos bendruomenei - truputį per

aukšta. Tad linkiu, kad ši siena žemėtų ir galiausiai jos visai neliktų, kad darbdavys profesinėje

sąjungoje matytų partnerį, kuris, siekdamas geresnių sąlygų darbuotojams, turi tą patį tikslą –

prisidėti prie pažangios bendrovės, kuriančios patrauklias darbo vietas, veiklos.    

 

- Ačiū už pokalbį!

6 psl.

Linkime smagių vasaros akimirkų! :)


