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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 Gerbiama NPS bendruomene,

Prabėgus vasarai prasidėjo darbingas rudens sezonas, nejučia įtraukęs mus į

kasdienių darbų ir rūpesčių sūkurį. Štai jau baigėsi rugsėjis, kuris mums buvo

gana aktyvus. 

Net ir vasaros atostogų laikotarpiu mūsų neaplenkė žinios dėl rekordinio

infliacijos rodiklio šalyje, kuris jau viršijo 20 proc. Matėme, kad pagrindinis

klausimas, kuris kilo daugeliui dirbančiųjų, o taip pat ir mūsų nariams – ar

tokioje situacijoje, su esamomis pajamomis, pavyks išlaikyti perkamąją  galią

ir atliepti savo poreikiams, kaip pavyks išgyventi ateinančią žiemą. Šeimas

turintys darbuotojai ėmė nerimauti, ar jiems pakaks lėšų augančių vaikų

poreikiams, jų užsiėmimams, visaverčiams maisto produktams. 
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Tai labai žmogiški klausimai, kurie, kartu su aplinkoje sklandančiu nerimu dėl pasaulinės

recesijos, sukelia įtampą ir verčia ieškoti išeičių, kaip šį nelengvą laikotarpį išgyventi.

Net ir tokioje situacijoje galime rinktis – pykti, kaltinti kitus ir nieko nekeisti, ar ieškoti

sprendimų, kaip prisidėti prie net ir mažų pokyčių, kad visi kartu įveiktume iššūkius.

Naftininkų profesinė sąjunga renkasi dialogo ir bendradarbiavimo kelią.   Manome, kad įvairūs

susitarimai tiek įmonės, tiek sektoriaus ar nacionaliniu lygiu yra būdas visiems kartu susitelkus

pasiekti geresnį, šviesesnį etapą.

Todėl pirmiausias uždavinys, pasibaigus vasaros atostogų laikotarpiui, buvo kreiptis į darbdavį

su prašymu numatyti galimybes indeksuoti darbuotojų darbo užmokestį, taip kaip nustatyta

galiojančiose ORLEN bendrovių kolektyvinėse sutartyse.  

Po diskusijų su NPS tarybos nariais, rugsėjo 16 dieną, buvo suformuluoti ir įteikti prašymai AB

“ORLEN Lietuva” ir UAB “ORLEN Service Lietuva” vadovybei su prašymu padidinti bendrovės

darbuotojų darbo užmokestį procentine išraiška, ne mažesne, nei šalies vidutinės 2022 m metinės

infliacijos lygis, nuo 2023 m. vasario mėn., o esant finansinėms galimybėms – tuo neapsiriboti.

Diskusijos dėl šio prašymo bus tęsiamos ateinančių metų pradžioje, kai paaiškės vidutinis 2022 m.

infliacijos rodiklis. O tuo metu darbdavys turi laiko numatyti finansines galimybes darbo

užmokesčio didinimui biudžete.



Taip pat grįžome ir prie aktyvesnių “gyvų” susitikimų su nariais, darbdavio atstovais, tiesioginių

transliacijų, konsultacijų, konkursų uždaroje grupėje Facebooke “NPS aktualijos”, kt. 

Šį mėnesį kviečiu skaityti  interviu su UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbuotoja Indira Jagminiene,

kuri darbuojasi šios bendrovės laboratorijoje, atlikdama labai svarbų – valytojos – darbą ir yra

nuostabiai šilta ir savo pozityvumu užkrečianti asmenybė. 

Linkiu saulėto rudens ir šviesios nuotaikos bei optimizmo!

Taip pat primenu, kad, kilus klausimams, visada galite kreiptis į profesinę sąjungą el.paštu

sonata.samoskiene@npsajunga.lt, ar telefonu +370 620 97348.                               

                                          

                                         Nuoširdžiai

                                         Sonata Samoškienė
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NPS kreipėsi į darbdavį dėl darbo užmokesčio didinimo 2023 metams
 
 
 

Rugsėjo 16 dieną, Naftininkų profesinė sąjunga (NPS) kreipėsi į AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB

“ORLEN Service Lietuva” su prašymu padidinti bendrovės darbuotojų darbo užmokestį procentine

išraiška, ne mažesne, nei šalies vidutinės 2022 m metinės infliacijos lygis, nuo 2023 m. vasario

mėn., o esant finansinėms galimybėms – tuo neapsiriboti.

Prašymai parengti profesinės sąjungos iniciatyva, remiantis bendrovių kolektyvinėmis sutartimis,

kuriose numatyta, kad metinis bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio didinimas priklauso nuo

bendrovės finansinės situacijos ir infliacijos lygio šalyje.

“Suprantama, jog AB "ORLEN Lietuva" įmonė turi ambicingų tikslų, pareikalausiančių didžiulių

kaštų. Džiaugiamės, kad bendrovė keliauja su sparčiai besikeičiančiu rinkos pulsu, investuoja į

gamybą ir naujas technologijas, darbo vietų inovacijas bei nuolat ieško sprendimų, išlaikančių

įmonės konkurencingumą globalioje ekonomikoje.

Visgi šie tikslai sėkmingai įgyvendinami kompetentingų darbuotojų pastangomis, kurios turi būti

ir adekvačiai įvertinamos. Darbo užmokesčio padidinimas darbuotojams suteiktų papildomos

motyvacijos, saugumo ir pasitenkinimo esamu darbu, stiprintų bendrovės, kaip socialiai

atsakingos ir patrauklios darbovietės, įvaizdį ne tik Mažeikiuose ar visoje Lietuvoje, bet ir Baltijos

regione bei Europoje”, - pažymima rašte, skirtame AB „ORLEN Lietuva“ vadovybei.

Pasak NPS pirmininkės Sonatos Samoškienės, prie šio prašymo bus grįžta ateinančių metų

pradžioje, kai paaiškės vidutinis 2022 m. infliacijos rodiklis. O tuo metu darbdavys turi laiko

numatyti finansines galimybes darbo užmokesčio didinimui biudžete.

mailto:sonata.samoskiene@npsajunga.lt


3 psl.

Iš NPS tarybos posėdžio 
 
 
 

Rugsėjo 14 d. įvyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS)

tarybos posėdis. Jame, nuotolinėmis ryšio priemonėmis,

dalyvavo ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų

federacijos, kuriai priklauso NPS, pirmininkė Dalia

Jakutavičė.

LPPSF vadovė pristatė naujienas iš Trišalės tarybos apie

diskusijas tarp socialinių partnerių dėl minimalios

mėnesinės algos (MMA). 

Anot D. Jakutavičės, pramonės sektoriuje gaunančių minimalų atlygį darbuotojų yra nedaug,

didžiausias procentas – komunalinių paslaugų įmonėse. Tačiau opiausia problema yra šilumos

ūkyje, kurio darbuotojams atlyginimas nebuvo keliamas jau eilę metų, o specialistų atlygis

nesiekia ir vidutinio šalies darbo užmokesčio lygmens.

Nors darbas šiame sektoriuje sudėtingas ir net pavojingas, reikalaujantis specialių žinių, aukštos

kvalifikacijos, specialaus pasirengimo, o darbuotojai dirba itin našiai, visa tai niekaip

neatsispindi jų atlyginimuose.

D. Jakutavičė atkreipė dėmesį, kad tai sisteminė problema, kuri kyla dėl ydingos Valstybinės

energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintos šilumos kainos nustatymo metodikos

specifikos. Dėl jos darbuotojų darbo užmokesčio dedamoji yra nepakankama ir neadekvati

lyginant su Lietuvos rinka.

Visgi, pasak LPPSF pirmininkės, daugumoje pramonės įmonių atlyginimai vidutiniškai didėjo

apie 13 proc.

Ji pažymėjo, kad AB “ORLEN Lietuva” ir UAB “ORLEN Service Lietuva” kolektyvinėse sutartyse

numatyta pareiga darbdaviui kasmet peržiūrėti darbuotojų atlyginimą atsižvelgiant į infliacijos

rodiklius rodo, kad dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų atstovų vyksta tinkama linkme. Tokia

kolektyvinės sutarties nuostata yra gana pažangus reiškinys, nes dauguma bendrovių Lietuvoje

vis dar vadovaujasi kita atlyginimų kėlimo metodika, kai atsižvelgiama tik į konkretaus

sektoriaus tendencijas.

D. Jakutavičė taip pat kalbėjo apie energetikos krizę ir jos įveikimo kryptis bei dėl karo sudėtingą

situaciją chemijos pramonės sektoriuje. Ji pabrėžė, kad įmonės “Achema” ir “Lifosa” dirba daliniu

pajėgumu, dalis darbuotojų išleidžiami į prastovas, taip pat šios bendrovės turi persiorientuoti

prie tvaresnės ir naujesnės gamybos technologijos.

Vėliau Tarybos nariai diskutavo apie kreipimąsi į AB “ORLEN Lietuva” ir UAB “ORLEN Service

Lietuva” vadovybę dėl darbo užmokesčio didinimo 2023 metams, vadovaujantis kolektyvine

sutartimi, aptarti kiti einamieji klausimai.



Naujienos trumpai
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Rugsėjo mėnesį buvo suorganizuoti 5 Naftininkų profesinės sąjungos atstovų susitikimai su

darbuotojais įvairiuose AB “ORLEN Lietuva” padalinuose.  

Juose aptartos kolektyvinėje sutartyje įtvirtintos papildomos garantijos bendrovės

darbuotojams, paliesti darbo organizavimo ir apmokėjimo, infliacijos poveikio datbuotojų

pajamoms,  narystės profesinėje sąjungoje klausimai.

NPS atstovai darbuotojmas pasakojo, kokių žingsnių ketinama imtis siekiant, kad darbuotojų

pajamos didėtų, pristatyti kreipimosi į darbdavį dėl darbo užmokesčio didinimo ateinantiems

metams motyvai ir galimybės. 

Taip pat rugsėjį įvyko 3 susitikimai su AB “ORLEN Lietuva” darbdavio atstovais. Abiejų šalių

iniciatyva organizuojamuose reguliariuose susitikimuose aptariamos aktualijos, susijusios su

darbuotojų garantijomis ir saugumu.

Darbdavio atstovai pristatė kai kurių pareigybių minimalių ir tikslinių valandinių atlygių

nustatymo principus, aptartos darbuotojų elgesio taisyklės, kolektyvinės sutarties 8.17 punkto

atnaujinimo dėl kai kurių LR Darbo kodekso straipsnių pakeitimų nuo rugpjūčio 1 d. 

Taip pat kalbėta apie darbuotojų įsitraukimo tyrimą bei atliktą „HAY GROUP“ atlyginimų rinkos

tyrimą. Sutarta, kad artimiausiu metu darbdavio atstovai profesinei sąjungai pristatys šių

tyrimų rezultatus.

Be to, keletą kartų vyko nuotoliniai pokalbiai su UAB “ORLEN Service” darbdavio atstovais, kurių

metu buvo nutarta susitikti “gyvai” spalio mėnesį.  

Naujienos iš susitikimų  
 
 
 

Rugsėjo 14 d., NPS narių grupėje, Facebooke, vyko

tiesioginė vaizdo transliacija, kurioje NPS teisininkas

Kazimieras Vainoras ir pirmininkė Sonata Samoškienė

pristatė aktualią informaciją apie tai, ką turi žinoti

bendrovėje dirbantis studentas ir kokia nuostata šiuo

klausimu įtvirtinta Kolektyvinėje sutartyje.

Taip pat kalbėta apie darbo užmokesčio didinimo

galimybes ateinantiems metams, aptarti kiti klausimai. 

Rugsėjo 30 d. NPS pirmininkė Sonata Samoškienė dalyvavo

tarptautinėje konferencijoje “GALIMYBĖS, KURIAS

ATVERIA SOCIALINIS DIALOGAS”.

 
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

 

Tai buvo baigiamasis Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos vykdomo projekto

renginys. Projekto metu buvo atlikta pramonės sektoriaus kolektyvinių sutarčių teisinė ir

ekonominė analizė, pateiktos išvados. Buvo ištirta ir AB "ORLEN Lietuva" kolektyvinė sutartis.

Rezultatai parodė, kad mūsų bendrovės kolektyvinė sutartis yra tarp pažangiausių sektoriuje,

ypač tuo požiūriu, kad joje numatyta galimybė kartą metuose indeksuoti darbuotojų darbo

užmokestį atsižvelgiant į infliacijos rodiklius.

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


Pokalbiai prie kavos
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- Miela Indira, kokia buvo Jūsų pradžia bendrovėje ir profesinėje sąjungoje?

- Atėjau į UAB „ORLEN Service Lietuva“ prieš trejetą metų. Tai buvo vienas iš pasiūlymų, ir

sutikau. Tik atėjus mane užkalbino profesinės sąjungos atstovė Roma Gulbinienė, pasiūlė stoti į

profesinę sąjungą, ir aš nedelsdama sutikau.

- Kas Jus įtikino rinktis narystę?

- Na aš supratau, kad profesinė sąjunga – tai nėra organizacija, skirta dalinti dovanas, bet ji ypač

svarbi, kai kyla rimtų klausimų dėl atlyginimų. Man svarbu, kad profesinė sąjunga priima

darbuotojus, kuriems reikia pagalbos, kalbasi su mumis, kaip su žmonėmis.

- Ar kada teko susidurti su problemomis darbe?

- Kol kas pati stengiuosi išspręsti esamas problemas, nesusipratimus, kurie moterų kolektyve

būna specifiniai.

Jeigu kas nors negerai, bandau pati eiti kalbėtis, sakyti, kas man nepatinka, ieškoti išeičių.

Neteisinga tyliai slėpti savo nepasitenkinimą ir jį išlieti negražiai apkalbant, ar slapta liejant

pagiežą – turime išdrįsti atvirai kalbėtis ir spręsti problemas.

O rimtesnių bėdų neturėjau, nes apie savo tiesioginį viršininką Arūną Zavacką galiu atsiliepti tik

teigiamai. Tai žmogus, kuris pasižymi ypatingu korektiškumu, gebėjimu susitarti. Eidama kalbėti

su vadovu nejaučiu jokios baimės, ir stengiuosi kalbėti paprastai, be pykčio ir ramiu tonu. Jeigu

bendrausiu piktai, tai tikrai nepadės rasti sprendimo. Štai ir dabar, padidėjus darbo krūviui

pavaduojant kitas koleges, ketinu su vadovybe tartis dėl papildomo apmokėjimo už papildomą

darbą.

Santykiuose su darbdaviu labai svarbus tarpusavio susikalbėjimas, geranoriškumas, tolerancija

kito nuomonei, išklausymas ir supratimas. To laikytis turi ir darbuotojas siekiant, kad darbdavys

jį išgirstų.

Apskritai, tiek kolektyve, tiek bendraudama su vadovu, stengiuosi šypsotis, skleisti gerą nuotaiką.

Tas principas, jog „kaip šauksi, taip ir atsilieps“ tikrai veikia gyvenime (juokiasi). Todėl jaučiu,

kad esu gerbiama ir laukiama, ir tai man labai svarbu!

- Tai kam tada reikalinga narystė profesinėje sąjungoje, kokia jos prasmė?

Rugsėjo mėnesį kalbiname UAB „ORLEN Service Lietuva“

darbuotoją Indirą Jagminienę, kuri darbuojasi šios bendrovės

laboratorijoje, atlikdama labai svarbų – valytojos – darbą.

Pašnekovės atsargiai teiraujamės, ar neįprastas vardas nėra

susijęs su žymiąja Indijos premjerministre Indira Gandhi. Ji

patvirtina, jog mama išrinko šį vardą būtent žymiosios politikės

garbei. Ir išties, Indira atvirumu ir drąsa išsakyti savo nuomonę

bei už ją pakovoti labai primena istorinę Indijos lyderę, tačiau net

jeigu situacija krypsta ne itin palankia linkme, šypsena veide

nedingsta.  Foto: iš I. Jagminienės asm. archyvo 



- Man gerai, kad esu profesinės sąjungos narė dar ir dėl to, kad, dalyvaudama įvairiuose

renginiuose, išvykose plečiu akiratį, sužinau daug naudingos informacijos, susipažįstu su

žmonėmis.

Man tikrai įdomu vykti į ekskursijas, renginius, jų labai laukiu. Norėčiau bent kartą metuose

juose sudalyvauti.

Labai maloniai nuteikia ir tos dovanos, kurias gauname Kalėdų ar kitų švenčių proga. Visada labai

smagu jas gauti, nes tai būna siurprizas, net jeigu tai smulkmena. Žinoma, kad mūsų poreikiai

skiriasi, ir ta dovana vienam gali patikti, kitam ne, tačiau juk vis tiek gera kažką gauti.

O ir kiekviena papildomai skirta išmoka džiugina, nes pinigų juk niekada nebūna per daug. Ir

nebūtinai tai turi būti tūkstančiai, kad pajustumei naudą.  

- Tad ar toliau ketinate likti profesinėje sąjungoje?

- Taip, liksiu!

- Ko palinkėtumėte profesinei sąjungai, jos nariams?

- Ištvermės, stiprybės, žmogiškumo, sukalbamumo...

- O ką pasakytumėte tiems, kas dar tik svarsto apie narystę profesinėje sąjungoje?

- Tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis apsisprendimas - tapti nariu, ar ne, ir niekas negali

priversti įstoti. Tačiau norėčiau pabrėžti, jog labai negražu, kai nusprendusieji nutraukti narystę

ir išstoję iš profesinės sąjungos ima ją šmeižti. Visada reikėtų pagalvoti, ar viską padariau iš savo

pusės, kad situacija imtų keistis.

Linkiu visiems pakantumo, kantrybės, vienybės...

- Ačiū Jums, Indira, už šiltą pokalbį ir gerą nuotaiką!

- Na va, gal ir Jums diena prašviesėjo, kai pakalbėjote su manimi, turėsite užtaisą visai likusiai

dienai (juokiasi)!
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