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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 Gerbiama NPS bendruomene,

Netrukus švęsime šv. Kalėdas ir sutiksime Naujuosius metus. Besibaigiantys,

2022 metai, buvo tikrai neeiliniai ir atnešę įvairių patirčių – visus sukrėtęs

karas Ukrainoje ir staigus infliacijos šuolis bei dėl jo sumažėjusi perkamoji

galia neaplenkė nei vienos šalies, nei vieno gyventojo ir darbuotojo. ORLEN

bendrovių darbuotojams taip pat kilo klausimų, kaip reikės išgyventi

sunkumų akivaizdoje, ar neteks vienų svarbių poreikių aukoti kitų sąskaita. 

  

NAFTININKŲ PROFESINĖS
SĄJUNGOS AKTUALIJOS 

 

 (Tęsinys 2 psl.)

Todėl natūralu, kad vienas iš Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) siekių buvo kartu su

darbdaviu ieškoti sprendimų, kaip darbuotojams palengvinti susidariusią naštą - pradedant

vienkartinėmis išmokomis ir baigiant darbo užmokesčio indeksavimo mechanizmu kolektyvinėje

sutartyje. Štai netrukus, ateinančių metų pradžioje, grįšime prie diskusijų su darbdaviu dėl

darbuotojų atlyginimų didinimo 2023 metams.

• Profesinės sąjungos šūkis „Mūsų stiprybė – vienybėje“ pasiteisino. Pavasarį, kovo mėn., su

darbdaviu tarėmės dėl darbo užmokesčio didinimo procento siekiant kompensuoti darbuotojų

praradimus dėl pakilusių kainų, tačiau darbdavio siūlymas nepatenkino mūsų visų lūkesčių.

Todėl, darbuotojų iniciatyva, buvo renkami parašai dėl pakartotino darbo užmokesčio didinimo

procento peržiūrėjimo. Šių parašų – taigi, jūsų visų dėka - mums pavyko su darbdaviu susitarti

dėl vienkartinės išmokos. 

• Siekiame, kad tos pačios pareigybės ir kvalifikacijos darbuotojai už vienodos vertės darbą

gautų tokį patį atlyginimą ir nepatirtų diskriminacijos. Šiuo klausimu gana dažnai diskutuojame

su darbdavio atstovais ir, nors mažais žingsneliais, bet judame į priekį. Pozityviai nuteikia

„ORLEN Lietuva“ darbdavio nuostata, kad neturi likti atotrūkio tarp apmokėjimo specialistams,

esantiems toje pačioje pareigybėje ir turintiems tą pačią kvalifikaciją. Ateityje tikimės po truputį

šį darbuotojų keliamą klausimą išspręsti jiems palankia linkme. Juolab, kad ir Europos Sąjungos

(ES) teisėkūra linksta link to, kad darbdaviai turėtų užtikrinti vienodo ir skaidraus atlygio už tą

patį darbą principus, pavyzdžiui, tai numatyta naujai patvirtintoje ES Direktyvoje dėl skaidraus

atlygio direktyvoje. 



• Susitikimai su nariais padaliniuose. Šiuos „gyvus“ vizitus padaliniuose laikau vienu iš kertinių

mūsų ramsčių, laikančių organizaciją ir vedančių mus į priekį. Tokių susitikimų metu

išsiaiškiname darbuotojų problemas ir lūkesčius, išgirstame jų pasiūlymus bei pageidavimus. Visa

tai apibendrinę perduodame ir darbdaviui, o tuo pačiu matome aiškesnę kryptį tolesnei veiklai.

• Dėmesys jaunimui ir vyresniųjų patirčiai. Kitas svarbus mūsų veiklos ramstis – jauni nariai ir

mūsų gretose užaugantys nauji lyderiai. Būtent jie suteikia vilties, kad organizacija ir ateityje

išliks tvirta bei tobulės. 

Vyresniąją kartą norėčiau paraginti dalintis savo neįkainojama patirtimi, o jaunimui – būti

atviriems ir nenumoti ranka į išmintingus patarimus. Jauniems darbuotojams tenka mokytis apie

jų darbo teises, semtis patirties ar drąsos pakovoti už save, įsitvirtinti darbo rinkoje. Tad juos

tenka padrąsinti, suteikti reikalingų žinių jiems patraukliu būdu. Labai svarbu suprasti vieni kitų

lūkesčius – nes jų turi ir vyresni, ir jauni darbuotojai. 

Tikiu, kad įmanoma statyti tvirtus tiltus tarp skirtingų kartų ir žengti kartu, koja kojon:

prisiminkime - juk visi kažkada buvome jauni, nedrąsūs, ir geranoriškas vyresniųjų požiūris mums

buvo didžiulis palaikymas! 

• Solidarumas su streikuojančiais darbuotojais. Svarbus šių metų pradžios įvykis buvo vasario 8 –

ąją prasidėjęs istorinis streikas “Achemoje” siekiant kolektyvinės sutarties, kuris analogų neturėjo

net nuo pat Lietuvos nepriklausomybės pradžios, nes tapo pirmuoju streiku privačiame

sektoriuje. Streikuojantys darbuotojai daugiau nei dvi savaites atlaikė didžiulį darbdavio

spaudimą bei įtampą. Jų ryžtas toks didelis, kad buvo pasirengę streikuoti ir ilgiau, tačiau dėl

įvykių Ukrainoje paskelbus nepaprastąją padėtį streiką teko laikinai sustabdyti.

Naftininkų profesinė sąjunga tąkart solidarizavosi su streikuojančiais darbuotojais protesto

akcijoje Vilniuje, prie “Achemos” būstinės, o taip pat pervedė finansinę paramą į streiko fondą, be

to, išsiuntė kreipimąsi į “Achemos” vadovus su prašymu palaikyti streiko reikalavimus, kvietė

pasirašyti tarptautinę peticiją, remiančią streiką, kt.

Mintimis buvome ir su Vilniaus viešojo transporto darbuotojais, gruodžio 5 d. pradėjusiais

neterminuotą streiką, tačiau pasiekusiais susitarimą su darbdaviu dar iki šių Kalėdų švenčių.

Vilniečių pergalė - dar vienas įrodymas, kad vienybė apsimoka!

Suprantame, kad be reikalo nestreikuojama – dažniausiai darbuotojai būna išbandę visus kitus

susitarimo su darbdaviu būdus, ir streiko griebiamasi kaip kraštutinės priemonės, kuri, dėl mūsų

šalies įstatymų nuostatų, nėra paprastai įgyvendinama ir reikalauja daug visų streiko dalyvių

kantrybės, stiprybės bei resursų. Visgi, guodžia mintis, kad kolegos pralaužia ledus šioje

nelengvoje situacijoje ir išdrįsta susivienyti streikui ir šiuo būdu motyvuoja kitus darbuotojus. 

Mano įsitikinimu, visos šalies profesinės sąjungos, nepaisant sektoriaus, turi susiburti ir palaikyti

streikuojančius. Svarbu darbuotojams būti vieningiems ir siekti tikslo iki galo – tik taip,

kraštutiniu atveju, įmanoma parodyti, kad darbdavys turi keisti mąstyseną bei požiūrį į

darbuotojus ir jo atliekamą darbą. 2 psl.  (Tęsinys 3 psl.)
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Naujienos iš susitikimų 

NPS nariai dalyvavo jaunimo konferencijoje, Vilniuje

Gruodžio 17 dieną, Mažeikių boulinge, įvyko Naftininkų

profesinės sąjungos jaunimo susitikimas, kuriame viešėjo

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo

centro pirmininkė Alina Tankeliun. 

Susitikime buvo apžvelgiamos jaunimo sektoriaus

aktualijos šalyje ir tarptautiniu mastu, vykdomos veiklos

ir jaunimui skirtos programos, vyko diskusija apie jaunų

darbuotojų teises, kolektyvinės sutarties garantijas.

Be to, renginyje buvo išrinkti NPS jaunimo atstovai - Gintarė Caregorodceva ir Antanas Urna.

"Ne veltui jaunimo renginiui rinkomės tokią erdvę, kurioje galima jaustis laisviau ir kurioje per

žaidimą dalyviai galėtų pajausti komandos dvasią bei didesnes galimybes, kai yra veikiama ne po

vieną, bet kartu. Juk solidarumas yra profesinių sąjungų veiklos pagrindas. Džiaugiuosi, kad mums

pavyko suderinti rimtas diskusijas apie darbuotojų atstovavimą ir tuo pačiu pajusti artėjančių

švenčių nuotaiką", - apibendrina NPS pirmininkė Sonata Samoškienė. 

Ji tikisi, kad renginys buvo sėkmingas startas jaunimo ateities veikloms.

 Nuotraukoje: akimirka iš susitikimo 

Na ir pabaigai: linkiu, kad ateinantys metai visiems nariams ir jų artimiesiems būtų laimingesni,

sėkmingesni, kad nepamirštume, jog tik kartu galime daugiau. Atminkite, kad jei tik kils sunkumų

darbe ir apniks abejonės – profesinė sąjunga visada pasirengusi išklausyti, padėti. Tad nelaukite,

kol problemos susikaups į vieną audringą debesį – kreipkitės ir kartu rasime išeičių! 

Jaukių šv. Kalėdų ir laimingų naujųjų metų!

 

                          Su šiltais linkėjimais,

                          NPS pirmininkė Sonata Samoškienė

Gruodžio 2 d. vyko susitikimas su UAB "ORLEN Service Lietuva" darbdavio atstovais, aptariant

darbo rūbų išdavimo, geriamojo vandens aparato įrengimo, maitinimo patalpos klausimus.

Tą pačią dieną įvyko susitikimas su NPS nariais iš AB "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centro.

Susitikimo metu kalbėta dėl valandinio atlygio suvienodinimo galimybės, atsakyta į darbuotojų

klausimus.

Gruodžio 15 d. įvyko susitikimas su AB "ORLEN Lietuva" darbdavio atstovais. Buvo aptartos

kolektyvinės sutarties nuostatos, susijusios su MMA padidėjimu (KS 2 ir 4 priedai). Darbdavio pusė

ketina parengti atitinkamus pakeitimus ir juos pristatys KS derybinei grupei.
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Gruodžio 18 d., Mažeikiuose, įvyko labdaringas renginys - šventinis

Kalėdų senelių bėgimas. 

Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos Mažeikių rajono senelių ir

vaikų kalėdinėms svajonėms išpildyti.

Šiame bėgime dalyvavo or NPS nariai Zigmas Gudronas bei Zita

Vilkauskaitė.

Labai džiaugiamės, kad mūsų gretose turime narių, kurie suderina sportą

ir gerus darbus!  Foto: iš  Z. Gudrono  
asm. archyvo 

Mažeikiuose vyko labdaringas kalėdinis bėgimas

Įvyko paskutinis šiais metais NPS tarybos posėdis

Gruodžio 21 d. įvyko paskutinis šiais metais Naftininkų profesinės sąjungos tarybos posėdis.

Jame pateikta metinė pirmininkės ir teisininko veiklos apžvalga. Taip pat tarybos nariai

dalinossi aktualijomis jų padaliniuose.

Be to, NPS narė, AB "ORLEN Lietuva" inžinierė planuotoja iš Įrengimų patikimumo ir remonto

planavimo skyriaus, Zita Vilkauskaitė pristatė PKN Orlen Europos darbo tarybos veiklą ir

svarbiausias naujienas.

 Foto:  NPS taryba posėdžio metu 

Pokalbiai prie kavos

Baigiantis metams norisi pažvelgti į gerus darbus, kuriuos visų mūsų

labui, tačiau tyliai, daro šalia esantys. Labai norėjome pakalbinti

Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) narę Zitą Vilkauskaitę - AB

"ORLEN Lietuva" inžinierę planuotoją iš Įrengimų patikimumo ir

remonto planavimo skyriaus. Džiaugiamės, kad ji savo užimtoje

darbotvarkėje atrado laiko atsakyti į mūsų klausimus. Zita, šalia

savo tiesioginio darbo, dar atlieka ir visuomeninę veiklą, kurios

užkulisiai mums kasdien lieka nematomi. Paprašėme kolegės plačiau

papasakoti apie savo veiklą ir pasidalinti mintimis.  Foto: iš  Z. Vilkauskaitės  
asm. archyvo 
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-- Miela Zita, trumpai prisistatykite.

AB "ORLEN Lietuva" dirbu 15 metų. Savo karjerą čia pradėjau nuo administratorės pareigų. Per

tiek metų pareigos keitėsi ne vieną kartą, bet dabar esu čia, kur mėgiamas darbas, nuostabus

kolektyvas, kur galiu semtis patirties, bei dalintis ja su kitais.

Dar būdama vaiku, mačiau kaip buvo statoma mūsų gamykla, ir mano vaikystė prabėgo šalia šios

įmonės. Beje, statybose dalyvavo ir mano tėtis, o mama joje dirbo. Tad ir aš svajojau užaugusi čia

dirbti.

Ir štai jau 15 metų kaip aš esu šios didelės ir vienintelės Lietuvoje naftos perdirbimo įmonės

dalis.

- Koks buvo Jūsų kelias į profesinę sąjungą?

Kadangi, mano mama čia dirbo ir buvo profesinės  sąjungos nare, tai net nekilo klausimų, kodėl

neturėčiau tapti profesinės sąjungos nare. Girdėdavau puikių pavyzdžių apie profesinės sąjungos

naudą darbuotojams. Esu veiklus žmogus, tad pagalvojau, kad galiu ir aš prisidėti prie šios

veiklos.

Be to, juk profesinė sąjunga tiek įmonei, tiek darbuotojams yra naudinga. Juk turėdami

kolektyvinę sutartį gauname nemažai papildomų naudų. Profesinės sąjungos nare esu nuo 2008

metų, tad jau 14 metų esu šios organizacijos dalimi.

- Kas Jus motyvuoja likti profesinėje sąjungoje?

Žinau, kad pavieniui mažai ką pasieksime - gal tik išspręstume kai kuriuos individualius

klausimus. Bet profesinės sąjungos dėka mes turime puikią kolektyvinę sutartį, kuri naudinga

abiem pusėms. Mes dažnai koncentruojamės į naudas darbuotojams, tačiau sutartis naudinga ir

darbdaviui. Juk kai darbuotojai jaučiasi saugiau, jų darbas vertinamas, tuomet tai teigiamai

atsiliepia įmonės veiklos našumui bei įvaizdžiui ir konkurencingumui. Pastebėjau, kad

geranoriški susitarimai ir kompromisai labai svarbūs įvairių krizių ir sukrėtimų metu.

Būdama nare aš galiu dalyvauti profesinės sąjungos bei skėtinių organizacijų (Lietuvos pramonės

profesinių sąjungų federacijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) organizuojamuose

mokymuose, konferencijose, išvykose ir tokiu būdu praplėsti savo akiratį bei žinias.

- Gal galite paminėti kokį nors svarbų įvykį darbe, kai Jums ar Jūsų kolegoms profesinė sąjunga

padėjo?

Man asmeniškai neteko kreiptis pagalbos į profesinę sąjungą. Bet žinau, kad buvo atvejų, jog

kolegoms organizacija ne kartą padėjo darbo klausimais bei atsitikus asmeninei bėdai. Visgi, aš

jaučiuosi rami žinodama, kad, prireikus,  drąsiai galiu kreiptis į savo profesinę sąjungą dėl

teisinio konsultavimo, asmeninio patarimo ar kitais klausimais.

- Papasakokite apie koncerno PKN Orlen Europos darbo tarybos (EDT) veiklą. Juk įeinate į jos

sudėtį, kaip Lietuvos ORLEN bendrovių atstovė, ir dar buvote patvirtinta atsakingoms šios

tarybos prezidiumo narės pareigoms, atliekamoms neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais.



Visų pirma primenu, kad EDT įkūrimas mums atveria kelią į platesnį kelią į informavimą ir

konsultavimą iš PKN Orlen vadovybės. Taip pat susitikimų metu dalinamės informacija apie tai,

kas vyksta visose PKN Orlen grupės įmonėse Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Čekijoje,

Slovakijoje ir, žinoma, Lenkijoje.

Diskutuojame įvairiais darbo sąlygas liečiančiais klausimais: infliacijos, darbo užmokesčio,

kolektyvinių sutarčių, darbuotojų užimtumo ir kt.

EDT buvo įsteigta vos prieš metus, tad ši organizacija dar labai jauna ir yra nauja patirtis visai

PKN Orlen grupei. Kadangi EDT turi veikti pagal Europos Sąjungos direktyvą dėl Europos darbo

tarybų įsteigimo, šiame etape tenka spręsti nemažai techninių ir rutininių klausimų bei suderinti

visų pusių interesus siekiant EDT darbą padaryti kuo sklandesnį.

Visgi, bandome sudėlioti ateinančių metų prioritetus, ir tikimės, kad jau artimiausiu metu

imsimės aktualių darbuotojams klausimų - atlyginimų didinimo siekiant kompensuoti praradimus

dėl infliacijos, darbo sąlygų gerinimo ir pan.

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti profesinei sąjungai už mano delegavimą, o AB "ORLEN Lietuva"

įmonės vadovybei  už pasitikėjimą ir pritarimą skiriant mane atstovauti PKN Orlen grupės EDT.

Man tai didžiulis įvertinimas, tačiau tuo pat metu ir didžiulė atsakomybė atstovauti

darbuotojams. 
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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

 

- Zita, atrodo, kad tiesioginis darbas ir EDT - ne vienintelės

Jūsų veiklos?

Taip, be EDT prezidiumo nario pareigų dar vykdau

profesinės sąjungos revizinės komisijos nario pareigas.

Tikriname NPS finansinę veiklą ir teikiame šio patikrinimo

ataskaitą profesinės sąjungos konferencijos metu.

- Kaip manote, ar profesinė sąjunga turi galią greitai

besikeičiančioje, neramioje aplinkoje?

Mano nuomone, profesinė sąjunga tikrai turi didelę galią

tiek įmonės, tiek šalies mastu. Bet kurios didesnės

organizacijos turi profesines sąjungas.

- Ko palinkėtumėte kolegoms – ne profesinės sąjungos nariams?

Palinkėčiau apsispręsti tapti profesinės sąjungos nariu, įsitraukti į jos veiklą, teikti pasiūlymus,

bei sprendimo būdus, o ne tik reikšti nepasitenkinimą siaurame rate. Juk labai svarbu, kad

kiekvieno mūsų nuomonė ir pasiūlymai pasiektų profesinę sąjungą - tik taip vyks norimi pokyčiai.

- Linkėjimai profesinei sąjungai, jos bendruomenei.

Profesinei sąjungai palinkėčiau naujų aktyvių ir entuziastingų  narių, išlikti ryžtingai ir niekada

nenuleisti rankų, kad ir kas beatsitiktų.

Visiems noriu nuoširdžiai palinkėti, kad ateinantys metai būtų sėkmingi, kad išsipildytų Jūsų visi

norai, kad lydėtų sveikata, nestigtų vienas kito supratingumo bei žmogiškumo.

- Miela Zita, dėkojame už skirtą laiką ir šį nuoširdų pokalbį. Ir Jums ateinančių švenčių proga

linkime visokeriopos sėkmės bei pilnatvės!
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