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NAFTININKŲ PROFESINĖS
SĄJUNGOS AKTUALIJOS
NAUJIENOS IŠ PIRMŲ LŪPŲ - TIESIAI Į TAVO RANKAS

Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
Gerbiama NPS bendruomene,
Vasarai persiritus į antrąją pusę skubame pasidžiaugti likusiomis atostogų
dienomis. Norisi atsipalaiduoti ir be vargo džiaugtis vasaros malonumais, o
tikrai laimei pajusti turime išmokti gyventi “čia ir dabar”. Ir iš tiesų,
kiekvienas, po sunkaus darbo, to nusipelnome – pailsėti, atitrūkti, leisti sau
nedirbti ir džiaugtis šia diena.
Jeigu atostogaujate ir galite tai leisti sau ir savo šeimos nariams, tuomet Jums pasisekė. Mat
Europos profesinių sąjungų konfederacijos atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei 38 mln. darbą
turinčių europiečių negali sau leisti savaitės atostogų. O štai Lietuva yra liūdname sąrašo
trejetuke tų šalių, kur didžiausia dalis gyventojų negali sau leisti ir savaitės atostogų.
2020 metų duomenimis, mūsų šalyje net 41 proc. darbuotojų negalėjo atostogauti dėl per mažų
pajamų (atlyginimų). Vadinasi, didelė dalis Lietuvos darbuotojų negali sau leisti to, į ką turi teisę
eiliniai europiečiai, gyvenantys oriomis sąlygomis. Todėl tikrai turime džiaugtis, kai turime
galimybę atostogauti, ir turėtume stengtis išnaudoti atostogų laikotarpį tikram poilsiui be
rūpesčių.
Vis gi, esame žmogiški ir linkę galvoti apie ateitį, o aplinkybės pačios verčia žvelgti į realybę –
nejučia imame galvoti ir apie artėjantį rudens bei šaltąjį sezoną. Turbūt ne vienas ir ne kartą
susimąstome, kaip gyvensime po atostogų, nes kone beprecedentis prekių ir paslaugų brangimas
Lietuvą infliacijos statistikoje, kartu su kitomis kaimyninėmis Baltijos šalimis, iškelia į Europos
valstybių sąrašo viršutines eilutes.
Štai Statistikos departamento duomenimis, birželio mėn., infliacija jau siekė 21 %, o vidutinis
pusmečio rodiklis peržengė 16 proc. ribą. Metinei infliacijai daugiausiai įtakos turi rekordinis
maisto produktų kainų augimas (vidutiniškai maisto krepšelis brango ~40 %) – jis yra spartesnis
nei kitur Europoje. Taip pat panašiu procentu, kaip ir maisto prekės, šalyje kilo šildymo kainos.
Profesinė sąjunga laikosi požiūrio, kad nereikia laukti, kol darbuotojų perkamoji galia pasieks
tokį kritinį tašką, jog ateityje jie negalėtų sau leisti net ir atostogų, o šaltojo sezono metu turėtų
rinktis, kieno sąskaita taupyti - šildymo ar būtinųjų prekių bei paslaugų.
(Tęsinys 2 psl.)

Todėl liepos 29 dieną kreipėmės į AB „ORLEN Lietuva“ generalinį direktorių Michal Rudnicki dėl
infliacijos lygio kompensavimo galimybės bendrovės darbuotojams.
Rašte prašome vadovybės rasti galimybę kompensuoti darbuotojams infliacijos padarinius. Taip
pat prašoma finansinį rodiklį (FR) - 5 proc. mėnesinėje priemokoje pridėti prie 10 proc. veiklos
vertinimo rodiklio (VVR).
Kiek anksčiau su panašiu prašymu dėl darbuotojų pajamų dėl infliacijos praradimo ir jų
kompensavimo kreipėmės ir į UAB “ORLEN Service Lietuva” vadovybę.
Daugiau apie kreipimąsi į darbdavį, kitus svarbius liepos mėnesio įvykius kviečiu skaityti šiame
liepos mėn. “NPS aktualijų” numeryje.
Jame taip pat rasite ir interviu su kolege, AB “ORLEN Lietuva”

Gamybinės veiklos valdymo

tarnybos Techninės kontrolės ir analizės grupės Elektros ir automatikos skyriaus inžiniere, Jelena
Michiriova. Jelena labiau linkusi likti „užkulisiuose“ ir tyliai, sąžiningai atlikti savo kasdienes
pareigas bei darbus. Tad ir šiam interviu prireikė vidinio pašnekovės ryžto, tačiau iš dėkingumo
profesinei sąjungai ryžosi peržengti vidinius barjerus.
Linkiu saulėtos likusios vasaros atostogaujantiems, o dirbantiems – nepamiršti budrumo saugoti
save didelių karščių metu. Mat ištirta, kad karštis darbe gali sukelti sveikatos sutrikimus, sunkias
ligas ar net būti mirtinų nelaimingų atsitikimų priežastimi. Todėl karštu oru patartina daryti
atokvėpio pertraukėles pavėsyje, po ranka turėti vandens, dėvėti tinkamą aprangą ir kiek
įmanoma saugotis tiesioginės saulės.

Nuoširdžiai
Sonata Samoškienė

NPS kreipėsi į darbdavį dėl galimybės kompensuoti darbuotojų praradimus dėl
išaugusios infliacijos
Liepos 29 d. Naftininkų profesinė sąjunga (NPS) kreipėsi į AB „ORLEN Lietuva“ generalinį
direktorių
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darbuotojams. Rašte prašoma darbdavio rasti galimybę kompensuoti darbuotojams infliacijos
padarinius (vienkartinių išmokų, kompensacijų forma, kt.). Taip pat prašoma 5 proc. finansinį
rodiklį (FR) mėnesinėje priemokoje pridėti prie 10 proc. veiklos vertinimo rodiklio (VVR).
NPS pažymi, kad Statistikos departamento duomenimis, birželio mėn., infliacija jau siekė 21 %, o
vidutinis pusmečio rodiklis peržengė 16 proc. ribą. Metinei infliacijai daugiausiai įtakos turi
rekordinis maisto produktų kainų augimas (vidutiniškai maisto krepšelis brango ~40 %) – jis yra
spartesnis nei kitur Europoje. Taip pat panašiu procentu, kaip ir maisto prekės, šalyje kilo
šildymo kainos.
2 psl.

(Tęsinys 3 psl.)

Rašte primenama, kad šį pavasarį, po pakartotinių ilgų
diskusijų, derybų ir galutinio darbdavio pasiūlymo darbo
užmokestį didinti iki 5 proc. nuo balandžio 1 dienos, tarybos
nutarimu, NPS sutiko su šiuo pasiūlymu, tačiau jau tada buvo
aišku, kad tokio simbolinio darbo užmokesčio padidinimo
darbuotojai labai greitu metu, dėl aukščiau nurodytų
aplinkybių, tiesiog nepajus.
"Jau balandžio mėnesio infliacija ir ženklus produktų bei paslaugų pabrangimas parodė, kad
darbuotojų praradimai daug didesni nei darbo užmokesčio padidėjimas, ir tai nepadidina
darbuotojų perkamosios galios (kuri yra galimybės iš darbo pajamų užsitikrinti kokybišką
pragyvenimą rodiklis bei garantas).
Tad nenuostabu, kad bendrovės darbuotojai yra sunerimę dėl savo finansinio saugumo ir
kreipiasi į profesinę sąjungą dėl būtinybės kompensuoti vis kylančios infliacijos klausimą
kolektyviai”, - pažymima prašyme.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog darbuotojai jaučią įtampą, kad dėl skaičiuojamos 15 proc.
mėnesinės arba ketvirtinės priemokos, kurios dalį sudaro 5 proc. bendrovės finansiniai rodikliai,
įtakojami išorinių ekonomikos pokyčių ir svyravimų, nepriklausančių nuo darbuotojų indėlio,
neuždirba dalies pajamų. Pavyzdžiui, 2021 metais šis rodiklis buvo neigiamas net ketverius
mėnesius, ir šiuo būdu bendrai darbuotojas, priklausomai nuo jo pareigybės ir bazinio (tarifinio)
darbo užmokesčio, neužsidirbo nuo 120 iki 216 eurų „į rankas“.
Anot darbuotojų atstovų, nėra teisinga, jog darbuotojai jaučia įtampą bei praradimus dėl to, kas
nuo jų tiesiogiai nepriklauso. Taigi, būtų priimtina, kad šis 5 proc. rodiklis būtų perkeliamas į
veiklos vertinimo rodiklį, kuriam turi įtakos ir patys darbuotojai. Tai padidintų darbuotojų
suinteresuotumą dirbti dar efektyviau, neliktų nusivylimo jausmo, o tai, be abejonės, atneštų
didesnį indėlį į bendrovės našumą ir konkurencingumą rinkoje.
Kiek anksčiau su panašiu prašymu dėl darbuotojų pajamų dėl infliacijos praradimo ir jų
kompensavimo NPS kreipėsi ir į UAB “ORLEN Service Lietuva” vadovybę.
Šiuo metu laukiama darbdavio atsakymo dėl rašte išsakytų darbuotojų lūkesčių.

Iš NPS tarybos posėdžio
Liepos 26 d. vyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) eilinis tarybos posėdis.
Jame pristatyta ir patvirtinta NPS šių metų II ketvirčio finansinė ataskaita, aptarti narystės
klausimai, kreipimosi į darbavį dėl darbuotojų pajamų kompensavimo dėl kylančios infliacijos
turinys.
Taip pat NPS teisininkas Kazimieras Vainoras pristatė esminius Darbo kodekso pakeitimus,
susijusius su darbuotojų garantijomis, vyko diskusija dėl atnaujintų AB "ORLEN Lietuva"
darbuotojų elgesio taisyklių, kt.
3 psl.

Naujienos iš susitikimų
Liepos 30 d. vyko pokalbis su NPS nariu iš Gamybos padalinio Nr.3 Siurblinių Nr.55, 15 baro dėl
darbo užmokesčio didinimo galimybių, esamos infliacijos kompensavimo darbuotojams ir NPS
veiksmų šiais klausimais.
Liepos 01 d. įvyko susitikimas su UAB „ORLEN Service Lietuva“ valytojų grupe dėl valymo plotų
nustatymo tvarkos, darbo krūvių, diskutuota apie darbuotojų keliamų klausimų sprendimo
būdus.
Liepos 11 ir 13 dienomis įvyko susitikimas su darbuotojais iš Kokybės, aplinkosaugos ir saugos
darbe padalinio. Aptarti darbo užmokesčio, esamos infliacijos sprendimo būdai, profesinės
sąjungos veiksmai šiais klausimais.
Liepos 14-15 d. įvyko susitikimai su Gamybos padalinio Nr.1 Komplekso LK-2 įrenginio
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kompensavimo galimybes, taip pat aptartas darbuotojų kaitos klausimas, kuro kompensavimo
galimybės gyvenantiems už Mažeikių miesto ribų, darbo rūbų tiekimo klausimas, Kolektyvinės
sutarties naudos bei profesinės sąjungos veiksmai dėl darbo užmokesčio didinimo ir infliacijos
kompensavimo klausimais.

Įvyko tiesioginė transliacija-konsutacija uždaroje NPS narių grupėje
Liepos 26 dieną, Naftininkų profesinės sąjungos uždaroje Facebooko grupėje „NPS aktualijos“
įvyko tiesioginė transliacija.
Joje pirmininkė Sonata Samoškienė bei teisininkas Kazys Vainoras pasidalino profesinės
sąjungos veiklos aktualijomis bei naujienomis apie nuo rugpjūčio mėnesio įsigaliosiančius
Darbo kodekso pokyčius, susijusius su darbuotojų garantijomis.
S. Samoškienė pabrėžė, kad NPS susisiekė su Čekijos bei Lenkijos profesinėmis sąjungomis, ir
paaiškėjo, jog šiose šalyse ORLEN bendrovių darbuotojų atstovai aktyviai derasi su darbdaviais
dėl su infliacija susijusių praradimų kompensacijos darbuotojams, todėl, pasak pirmininkės, NPS
kreipimasis į darbdavį tuo pačiu tikslu yra tikrai savalaikis ir tikslingas.
K. Vainoras atkreipė dėmesį, kad susitikimuose su darbdaviu buvo išsakytas kai kurių AB
„ORLEN Lietuva“ darbuotojų susirūpinimas, jog galimai buvo neproporcingai apskaičiuotos
premijos už

remontą įmonėje. Jis pažymėjo, kad tokios premijos nėra numatytos nei

kolektyvinėje sutartyje, nei kituose įmonės dokumentuose, tad minėtos premijos yra
geranoriškas ir neprivalomas darbdavio žingsnis. Na o tuo atveju, jeigu darbuotojai mano, kad
apsakičiuojant šias premijas buvo pažeistos jų teisės, tuomet reikėtų individualiai kreiptis
pirmiausia į tiesioginį vadovą, arba į Darbo ginčų komisiją. Taip pat galima kreiptis į profesinę
sąjungą ir kartu ieškoti galimų sprendimo būdų.
(Tęsinys 5 psl.)
4 psl.
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naftininkuprofsajunga
http://naftininkai.pramprof.lt/
Facebook NPS aktualijų grupėje nariams
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K. Vainoras taip pat išsamiai pristatė jau nuo rugpjūčio
mėnesio 1 d. įsigaliosiančius Darbo kodekso pakeitimus.
Pakeitimai susiję su darbuotojų informavimu, išbandymo
termino trukme, darbo sutarties nutraukimu darbuotojo ir
darbdavio iniciatyva, tėvystės atostogomis, tėvadieniais,
mobingu ir nediskriminavimu darbo vietoje, nuotolinio
darbo, darbo sutarties pakeitimais, dėl lankstaus darbo
laiko slaugant ligonį, kt.
Išsami šių pakeitimų apžvalga buvo išsiųsta NPS nariams
el.paštu.
Norintys paklausyti transliacijos įrašą jį gali rasti "NPS
aktualijų" grupėje.

Pokalbiai prie kavos
Liepos mėnesio “Pokalbių prie kavos” pašnekovė – moteriška šiluma dvelkianti Jelena Michiriova,
AB “ORLEN Lietuva” Gamybinės veiklos valdymo tarnybos Techninės kontrolės ir analizės grupės
Elektros ir automatikos skyriaus inžinierė.
Pasak šios ilgametės Naftininkų profesinės sąjungos narės, ji niekada nemėgo puikuotis ar girtis
savo pasiekimais – atvirkščiai, Jelena labiau linkusi likti „užkulisiuose“ ir tyliai, sąžiningai atlikti
savo kasdienes pareigas bei darbus. Tad ir šiam interviu prireikė vidinio pašnekovės ryžto.
„Pokalbiui ryžausi tik iš dėkingumo profesinei sąjungai, kuri man labai daug padėjo. Tik gal
patrumpinkit, nerašykit visko – aš juk paprastas žmogus“, - kuklinasi Jelena, tokiu nuoširdumu tik
dar labiau sušildydama pokalbį. Vis gi trumpinti pokalbį net ranka nekilo – kiekviena pašnekovės
mintis atrodė reikalinga.
- Jelena, papasakokite apie pradžią bendrovėje „ORLEN Lietuva“ ir profesinėje sąjungoje.
- Į tuometinę „Mažeikių naftą“ atėjau dirbti 1991 metais: atvykome kartu su vyru, iš karto po
studijų. Vos pradėjusi dirbti įstojau ir į profesinę sąjungą.
Tuo metu net nekilo klausimas, ar būti šios organizacijos nare. Narystė buvo įprastas dalykas, ir
beveik visi nauji darbuotojai tapdavo profesinės sąjungos dalimi.
Ir iki šiol laikausi tos pozicijos, kad jeigu dirbi įmonėje ir joje veikia profesinė sąjunga, tai turi
tapti jos nariu, nes ši organizacija atstovauja būtent darbuotojams.
Taigi, mūsų bendrovės profesinės sąjungos nare esu jau 31 metus, ir niekada nekilo abejonių, kad
turiu čia būti. O tuo sudėtingu laikotarpiu, kai dalis profesinės sąjungos nusprendė atsiskirti nuo
dabartinio branduolio, likau nare ir neturėjau minčių pereiti į naująją organizaciją. Esu lojalus
žmogus, ir renkuosi stabilumą. O be to, skaldymasis tik kenkia mums, kaip darbuotojų
bendruomenei.
5 psl.

(Tęsinys 6 psl.)

Profesinė sąjunga stipri ir gali atstovauti darbuotojams tik tada,
kai joje daug narių. Jeigu joje tik pusė įmonės darbuotojų, tai
logiška, kad tik tos pusės darbuotojų interesai ir atstovaujami.
Nors, reikia pripažinti, kad kolektyvinės sutarties naudomis
naudojasi visi darbuotojai...
- Ar Jums kada nors asmeniškai reikėjo profesinės sąjungos
pagalbos?
- Mano santykiai su profesine sąjunga yra grįsti tarpusavio
pasitikėjimu. Visada buvau tikra, kad, prireikus, profesinė sąjunga
padės. Štai ji labai padėjo skirdama pašalpą mirus artimiesiems –
mano, vyro tėvams.

Foto: iš J. Michiriovos asm. archyvo

Taip pat buvo laikotarpis, kai mirus draugei, laikinai priglaudžiau jos sūnų. Jis buvo penktasis
vaikas mūsų namuose – tuomet ir pati turėjau keturis savo vaikus. Finansiškai buvo tikrai labai
sudėtingas laikas. Ir čia vėl į pagalbą atskubėjo profesinė sąjunga. Tuometinė pirmininkė,
sužinojusi apie mano situaciją, pati pasiūlė padėti. Buvo nuspręsta man skirti 700 litų pašalpą.
Tais laikais tai buvo didžiuliai pinigai! Tokia pagalba man prilygo stebuklui ir gerokai
praskaidrino gyvenimą. Už tokias akimirkas visuomet liksiu dėkinga šiai organizacijai.
Tačiau reikia suprasti, kad profesinė sąjunga nėra tik materialinės naudos dalintoja. Pagrindinė
jos funkcija – atstovauti darbuotojų interesams, juos ginti. Todėl vien dėl to, kad sumažėjo
finansiniai profesinės sąjungos pajėgumai, nereiškia, jog ji praranda prasmę.
Iš savo ir kolegų patirties galiu paliudyti, kad patys profesinei sąjungai duodame ne tiek ir daug, o
atgauname, prireikus, daug daugiau – per susitarimus dėl atlyginimų kėlimo, priedų, kolektyvinę
sutartį, teisininko konsultacijas. Ir tai ne visada pamatuojama materialia nauda. Manau, kad
profesinė sąjunga mums duoda daugiau nei mes jai.
- Na tikrai išvardinote nemažai profesinės sąjungos naudų. Tačiau kodėl kai kurie darbuotojai
vengia stoti į profesinę sąjungą? Jūsų nuomone, kas juos paskatintų burtis?
- Aš pati dažnai padiskutuoju su žmonėmis dėl narystės profesinėje sąjungoje, ir matau, kad
daugiausiai juos motyvuoja materiali nauda. Jie dažnai klausia „o kas man už tai, kad mokėsiu
nario mokestį?“. O juk ta nauda neateina čia ir dabar – tai gali būti ilgas procesas, pavyzdžiui,
derybos dėl darbo užmokesčio. Yra sprendimų, kurių naudos greitai nepajusi, tačiau vėliau
pokyčiai atneš naudą ne tik visam kolektyvui, bet ir Tau asmeniškai.
Šiuo laikotarpiu pritraukti naujų narių profesinėms sąjungoms – didžiulis iššūkis, nes žmonės
tapo uždaresni, mažiau bendruomeniški, o sugalvoti naujų pritraukimo būdų sudėtinga. Manau, čia
labiau noro ir motyvacijos klausimas. Taip pat ir suvokimo, kad profesinė sąjunga visais laikais
atstovauja paprastam darbuotojui, jų interesams. Ir tai nėra kokia nors sovietinio paveldo liekana.
Juk istorija rodo, kad profesinės sąjungos atsirado dar gerokai iki tarybinių laikų, vakarų šalyse.

(Tęsinys 7 psl.)
6 psl.

Pastebėjau, kad ir man pačiai nelengva liudyti, jog profesinė sąjunga man labai padėjo, net jeigu
ir pasidalinu konkrečia asmenine patirtimi. Galbūt, kol žmonės patys nepatiria sunkumų, tol
jiems atrodo, kad profesinės sąjungos pagalbos niekada neprireiks?
Todėl labai suprantu profesinės sąjungos atstovus, kurie bando pritraukti naujų narių – žinau,
koks tai nelengvas darbas.
- Jelena, ar kada teko pabūti atstove, profesinės sąjungos tarybos nare?
- Ne, tarybos nare neteko būti. Tačiau mano tokia natūra, kad nemėgstu būti dėmesio centre. Ir
šiam interviu sutikau ne dėl to, kad noriu apie save pasakoti, tačiau todėl, kad jaučiau dėkingumą
profesinei sąjungai. Tik tai man suteikia motyvacijos ir drąsos kalbėti apie save.
O prie profesinės sąjungos veiklos prisidedu kitais būdais. Pavyzdžiui, noriai dalyvauju įvairiose
konferencijose, mokymuose ar renginiuose, kuriuose reikia atstovauti profesinei sąjungai. Tada
tas žinias pritaikau savo darbe bei dalinuosi su kolegomis.
Štai kartą labai pozityviai nuteikė kelionė į Plocką, kur susitikome su kolegomis iš Lenkijos,
aplankėme gamyklą, pasisėmėme patirties. Buvo tikrai labai įdomu.
- Jūsų nuomone, ar socialinis dialogas bendrovėje vyksta tinkama linkme? Ką keistumėte?
- Mano manymu, profesinė sąjunga daro, ką gali. Jeigu nebūtų šios organizacijos, tai nevyktų ir
pokalbių su darbdaviu dėl atlygio, kolektyvinės sutarties. Manau, kad tik profesinės sąjungos dėka
darbuotojų atlyginimai peržiūrimi kasmet.
Štai kad ir paskutinis, šių metų, atvejis. Nors darbdavys pakėlė atlyginimą mažiau nei prašėme vietoje mūsų pageidautų 7 proc. padidino darbo užmokestį 5 procentais - tačiau tai vis tiek
prisidėjo prie mūsų didesnių pajamų. Ačiū ir darbdaviui, kad atsižvelgė į profesinės sąjungos
prašymą.
- Jūsų palinkėjimai profesinei sąjungai ir tiems, kas dar svarsto apie narystę joje.
- Na savo ruožtu galiu patikinti, kad ir toliau liksiu profesinės sąjungos nare bei asmeniniu
indėliu, tuo kuo galiu, prisidėsiu prie jos veiklos.
Ne narius norėčiau paraginti įstoti į profesinę sąjungą, o narius – išsaugoti ištikimybę šiai
organizacijai, ją kurti.
Vienybėje – jėga, ir daugiau pasiekti gali tik stipri organizacija. Juk profesinės sąjungos stiprybė
– tai jos nariai.
Norėčiau taip pat visiems pasakyti, kad nėra tikslinga narystės naudą matuoti trumpalaike
materialia grąža. Galbūt pagalbos Jums šiuo metu ir nereikia, bet juk gyvenant tokiais neramiais
laikais bus visko – ir krizių, ir naujų iššūkių bei sukrėtimų. Yra didelė tikimybė, kad pagalbos
ateityje tikrai gali prireikti.
Apskritai visiems mums norėčiau palinkėti būti atviresniais, pozityvesniais. Juk yra tiek daug
gerų iniciatyvų! Vertinkime tai, ką kuria kiti, ne tik kritikuokime. Aš ir pati vadovaujuosi tokia
filosofija: jeigu negali pagelbėti, tai nors netrukdyk, o jeigu gali padėti – tai daryk.
- Ačiū, Jums, Jelena, už labai nuoširdų ir jaukų pokalbį!
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