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

Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
Gerbiama NPS bendruomene,
Šiuo metu gyvename itin aktyvų ir įtemptą laikotarpį, kurį lydi
dažni pokyčiai įvairiose mūsų gyvenimo plotmėse. O tokios
gamybinės įmonės, kaip AB „ORLEN Lietuva“, turi būti kaip niekad
lanksčios ir prisitaikančios prie naujų sąlygų, kurias diktuoja
kintanti įstatyminė aplinka, Vyriausybės sprendimai, ekonominiai
svyravimai ir europiniu mastu kuriamos strategijos.
Visa tai turi poveikį ir darbo aplinkai, tad stengiamės į kiekvieną
pokytį, susijusį su darbuotojų garantijomis, atidžiai pažvelgti,
užbėgti už akių galimoms problemoms.
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad NPS, suvokdama, kaip svarbu kuo greičiau pažaboti pandemiją dėl
COVID-19 viruso ir sukurti saugią aplinką bei palaikydama racionalius sprendimus, būtinus šiam
tikslui pasiekti, tuo pat metu neskirsto darbuotojų į pasiskiepijusius nuo COVID-19 viruso ir
nepasiskiepijusius. Mums yra vienodai svarbūs kiekvieno darbuotojo interesai, ir profesinė
sąjunga atstovauja kiekvienam dirbančiajam, nepaisant jo įsitikinimų.
Tai pažymėjome ir spalio 22 dieną kreipdamiesi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl LR žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimų, kuriais sudaromos sąlygos, kad
dėl COVID-19 nepasiskiepiję darbuotojai už periodinius testus turėtų apmokėti savo lėšomis.
Šiuo raštu prašėme Prezidentą vetuoti priimtus minėto įstatymo pakeitimus ir raginome dėmesį
sutelkti į valstybės finansuojamą testavimą, kaip pagrindinę infekcijos suvaldymo priemonę, nes
manome, jog neteisinga, kad pagrindinė našta šiuo atveju tenka darbuotojams, juolab turint
omenyje, kad kiekvienas dirbantysis moka mokesčius į valstybės biudžetą.
Taip pat spalio pradžioje profesinė sąjunga išsiuntė kreipimąsi į AB „ORLEN Lietuva“ generalinį
direktorių Michal Rudnicki dėl darbo užmokesčio didinimo nuo 2022 m. sausio 1 d. ne mažesniu
kaip 13 procentų dydžiu. Rašte prašėme įvertinti bendrovės finansinę situaciją, infliacijos lygį,
darbuotojų produktyvumo (darbo našumo) augimą, atkreipėme dėmesį į kitus svarbius aspektus,
lemiančius darbuotojų darbo užmokestį.
(Tęsinys 2 psl.)

Nors turėjome sparčiai reaguoti į svarbius pokyčius, visgi aktyviai tęsėme jau įsibėgėjusį
kolektyvinių derybų procesą bendrovėse AB „ORLEN Lietuva” ir UAB „ORLEN Service Lietuva”.
Daugiausiai laiko ir pastangų skirta suminės darbo laiko apskaitos tvarkai, papildomų naudų
paketui visiems darbuotojams ir profesinės sąjungos nariams.
Džiugu, kad nuo šiol mūsų leidinyje pradedame naują rubriką „Pokalbiai prie kavos“, kurioje
publikuosime NPS tarybos narių, aktyvių profesinės sąjungos narių, NPS jaunimo atstovų
mintis bei įžvalgas apie narystę profesinėje sąjungoje, veiklą joje, lūkesčius ir perspektyvas.
Tikimės, kad mums pavyks prakalbinti net ir pačius nedrąsiausius mūsų atstovus bei aktyvius
narius, nes manome, kad svarbu, jog tie, kurie daro didelį darbą kitų labui, tačiau dažnai lieka
užkulisiuose, būtų išgirsti.
NPS tarybos narys Raimondas Jurgelevičius – pirmasis pašnekovas, išdrįsęs prabilti apie savo
kelią profesinėje sąjungoje.
Dar daugiau aktualijų iš NPS veiklos kviečiu skaityti mūsų spalio leidinyje.
Artėjant Visų Šventųjų ir Vėlinių šventėms linkiu jaukių akimirkų, artimųjų šilumos, saugumo
ir sveikatos!
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Spalio 8 d., AB „ORLEN Lietuva“
pagrindiniame
pastate

administraciniame

Lietuvos

Respublikos

Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko
su LR energetikos ministru Dainiumi
Kreiviu,

AB

vadovybe,
vicepremjeru

Nuotrauka: LR Prezidento kanceliarija

„ORLEN

Lenkijos
Jacek

Lietuva“

Respublikos
Sasin

bei

koncerno PKN ORLEN prezidentu.
Į susitikimą buvo pakviesta ir Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) pirmininkė Sonata
Samoškienė.
Kaip pažymima bendrovės pranešime, susitikime siekta aptarti artimiausioje ateityje
numatomus investicinius sprendimus. ORLEN2030 strategijoje numatyta verslo transformacija
į naujas veiklos sritis, pažangių, aukštą pridėtinę vertę kuriančių technologijų diegimas,
tvarioji energetika ir ypatingas dėmesys socialinei atsakomybei.
Pasak NPS pirmininkės S. Samoškienės, susitikimo tikslas atliepė ir profesinės sąjungos
rūpestį, kad diegiant aukštą pridėtinę vertę kuriančias technologijas ir rūpinantis bendrovės
moderniu įvaizdžiu bei konkurencingumu kartu būtų atsižvelgta į darbuotojus - žmones, kurie
turės diegti, prižiūrėti šiuos pažangius įrengimus bei savo žiniomis, įgūdžiais, gebėjimais ir
našumu prisidės prie įmonės kuriamos vertės. Šis indėlis turi būti tinkamai ir adekvačiai
įvertintas darbuotojams mokant teisingą atlygį.

2 psl.

Kas naujo kolektyvinėse derybose?
SUSISIEKIME:
El. paštas:
sonata.samoskiene@npsajunga.lt,
npsajunga@gmail.com
Mob. tel. +370 620 97348

AB "ORLEN Lietuva" kolektyvinės derybos prasidėjo
2021 m. liepos 14 d.
Spalio 22 d. vyko jau 10-asis kolektyvinių derybų
darbo grupės posėdis.
Šiuo metu daugiausiai diskutuojame dėl suminės
darbo laiko apskaitos tvarkos, papildomų naudų
paketo visiems darbuotojams ir profesinės sąjungos
nariams (5 skyrius).
Spalio 29 d. įvyksiančiame derybų darbo grupės
posėdyje tikimės rasti bendrus sąlyčio taškus su

*******

MUS RASITE:
https://www.facebook.com/
naftininkuprofsajunga
http://naftininkai.pramprof.lt/
Facebook NPS aktualijų grupėje nariams
Bendrovės intranete

darbdavio pozicija.
UAB "ORLEN Service Lietuva" kolektyvinių derybų procesas prasidėjo 2021 m. birželio 28 d.
Spalio 14 d. vyko 11-asis kolektyvinės sutarties komisijos posėdis.
Dėl visų naujos kolektyvinės sutarties punktų sutarta, išskyrus 5-ąjį skyrių "Papildomos
naudos".
Apie tolimesnę derybų eigą abiejose bendrovėse informuosime tolesniuose leidiniuose, mūsų
interneto svetainėje, Facebook puslapyje, intranete.
Primename, kad užbaigti kolektyvinių derybų procesą abiejose bendrovėse tikimasi iki šių
metų pabaigos.

Naujienos iš NPS Tarybos posėdžių
Spalio 12 d. įvyko NPS tarybos posėdis.
Jame aptarta kolektyvinių sutarčių AB „ORLEN Lietuva” ir UAB „ORLEN Service Lietuva”
derybų eiga. Diskutuota apie suminės darbo laiko apskaitos tvarką, papildomų naudų paketą
visiems darbuotojams ir profesinės sąjungos nariams, socialinių poreikių fondo perspektyvas.
Taip pat patvirtinta profesinės sąjungos 2021 m. III ketvirčio finansinė ataskaita, buvo
sprendžiami kiti aktualūs einamieji klausimai.
Spalio 27 d. įvyko neeilinis NPS tarybos posėdis. Jame buvo diskutuojama ir siekta surasti
bendrą tarybos narių sprendimą dėl darbdavio pasiūlymų AB „ORLEN Lietuva” naujos
kolektyvinės sutarties 5 skyriui "Papildomos naudos". Ši NPS tarybos nuomonė bus lemianti
NPS poziciją tęsiant derybas su darbdaviu spalio 29 dieną.
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Paminėta oraus darbo diena
Spalio 7 dieną pasaulyje buvo minima 14-oji
Tarptautinė oraus darbo diena. Šia diena siekiama
atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas
žmogus turi teisę į orų darbą, kuris apibrėžiamas
kaip žmogaus teisė į tinkamas, saugias ir sveikas
darbo sąlygas, teisingą apmokėjimą už darbą ir
socialinę apsaugą nedarbo atveju, kolektyvines
derybas, teisę jungtis į profesines sąjungas bei
kitas organizacijas, streikuoti, kt.
Šia proga pabandėme pakalbinti mūsų profesinės
sąjungos narius ir išsiaiškinti, kas jiems svarbu
darbe ir kaip jie šiandien jaučiasi savo darbo
vietoje.
Mūsų šauniosios narės Ilona Vasiliauskaitė ir
Jurgita Anglickė iš AB "ORLEN Lietuva" Kokybės
tyrimų centro kūrybiškai dalinosi savo mintimis.
Tariame Joms didelį AČIŪ!

Pokalbiai prie kavos
NPS tarybos narys, AB "ORLEN Lietuva" Gamybos įrenginio nr. 2
operatorius, Raimondas Jurgelevičius – pirmasis mūsų naujosios
rubrikos "Pokalbiai prie kavos"" pašnekovas, išdrįsęs prabilti apie
savo kelią profesinėje sąjungoje. Ir nors jis prasitarė, kad iki šiol
dar neteko duoti interviu, kalbantis jaudulio nesijautė, o mintys
liejosi sklandžiai. Kviečiame skaityti!
- Raimondai, papasakokite, kokia buvo Jūsų pradžia Naftininkų
profesinėje sąjungoje? Kiek metų esate jos narys?
Profesinės sąjungos nariu esu nuo pat įsidarbinimo gamykloje
pradžios – šį lapkritį bus lygiai 30 metų. Tąkart nekilo klausimų,
ar reikia stoti – tai atrodė natūralu: jei jau čia dirbi, tai turi būti ir
profesinės sąjungos nariu.
- O kada ėmėtės aktyvesnės veiklos šioje organizacijoje?
Ėmė kviesti į įvairius NPS renginius, mokymus, būdavau
išrenkamas delegatu į konferencijas – štai taip pamažu ir
įsiliejau.
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(Tęsinys 5 psl.)

Cecho optimizavimo metu kilo įtampos ir nerimo, kad dalį darbuotojų atleis, o likusieji turės
dirbti padidintu krūviu už tą patį atlyginimą. Tuomet teko eiti kalbėti su cecho vadovu, ir
pavyko susitarti: iš 15 skyriaus darbuotojų likome dirbti 10, tačiau krūvis buvo tolygiai
paskirstytas, atlyginimą padidino, o 5 darbuotojai turėjo galimybę persikvalifikuoti ir pereiti
dirbti į kitus skyrius. Taigi, galiausiai likome dirbti visi.
Bet aktyviau įsitraukiau prieš 8 metus, nes norėjosi pokyčių organizacijoje, daugiau
skaidrumo, naujo požiūrio - to jau tikrai reikėjo. Tuo metu ir pats ėmiau labiau domėtis
profesinės sąjungos veikla, jos atnaujinimo galimybėmis.
O į tarybą atėjau prieš 4 metus. Norėjosi pačiam prisidėti prie organizacijos pokyčių
formavimo.
Ir dabar manau, kad profesinės sąjungos lyderiai turi rotuoti, neužsibūti per ilgai šiose
pareigose. Kaip ir tarybos nariai – mano požiūriu, jų kadencija turėtų trukti ne ilgiau nei 8
metai (2 kadencijos po 4 metus). Nes organizacijai reikia nuolat keistis, atsinaujinti.
- Kaip vertinate pastarųjų metų NPS veiklą, ar yra poslinkis į gerąją pusę?
Manyčiau pasikeitus NPS vadovei ir atsinaujinus tarybai 2018 m. sunkumų sudarė tai, kad iš
karto patekome į kolektyvinių derybų įkarštį: tai buvo mūsų komandos „pirmasis blynas“,
trūko patirties, tad rezultatas žvelgiant iš šiandienos perspektyvos gal ir neatrodo tobulas.
Tačiau stebiu, kad per šiuos kelerius metus pasisėmėme patirties, ir dabar vykstančiose
derybose dėl naujos kolektyvinės sutarties tikimės geresnio rezultato.
Šioje vietoje norėčiau paminėti, kad svarbu siekti, jog kolektyvinėje sutartyje liktų kuo mažiau
Darbo kodekso nuostatų, arba jų visai neliktų, nes Kodeksas savaime taikomas kiekvienam
darbuotojui, o tuo metu sutartis turi dar labiau pagerinti įmonės darbuotojų situaciją, suteikti
papildomų garantijų.
- Kuo Jums svarbi profesinė sąjunga, kokia jos nauda?
Kai yra profesinė sąjunga, darbdavys negali elgtis taip, kaip jam norisi. Su šia organizacija
reikia tartis, derėtis – priešingai nei su darbo taryba, kuri yra labiau formalus darbuotojų
atstovas.
Profesinė sąjunga neleis skriausti darbuotojų. Tiesa, šiuo metu mūsų įmonėje neturime didelių
bėdų, darbdavys stengiasi nebloginti darbuotojų situacijos, tačiau galimai tai ir yra profesinės
sąjungos įtaka bei jos veiklos rezultatas – kai bandoma ieškoti dialogo su darbuotojais.
Taip pat vienas svarbiausių aspektų – kolektyvinė sutartis, kuri yra profesinės sąjungos teisė
ir laimėjimas. Nebūtų profesinės sąjungos – nebūtų ir kolektyvinės sutarties.
- Raimondai, kokią NPS ateitį matote?
Idealiomis sąlygomis turėtų būti, kad abi pusės tinkamai rūpintųsi darbuotojais - tiek
darbdavys, tiek profesinė sąjunga: viena pusė (darbdavys) neskriaustų, o kita (profesinė
sąjunga) gintų. Siekis – kad nuolat gerėtų darbo sąlygos, ir vyktų bendras darbas vardan šio
tikslo.

(Tęsinys 6 psl.)
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Nesu karo ir kovos šalininkas - vis dar tikiu, kad galima susitarti, tik reikia darbdavio
geranoriškumo.
Taip pat reikalingi pokyčiai abiejose dialogo pusėse – turime nebijoti leisti ateiti jaunesniems,
turintiems kitokį požiūrį.
Mane stebina kai kurių darbuotojų ir nepasitikėjimas jų organizacija. Atrodo, darome,
nuoširdžiai stengiamės, o vis dar žiūrima įtariai.
- O ko, Jūsų požiūriu, reikėtų, kad to pasitikėjimo būtų daugiau?
Gal ženklaus atlyginimo pakėlimo? Tačiau ne visada jis įmanomas.
O gal tai tiesiog mąstymo kryptis, atėjusi dar iš sovietinio laikotarpio, kai tikimasi, laukiama,
kad kažkas kitas, vienas žmogus, padarys už mus? Tačiau jeigu tas kitas suklysta, tai tada labai
greitai pasmerkiamas. Panašiai vyksta ir po kiekvienų rinkimų politikoje – mums nėra geros
valdžios.
Viliuosi, kad jauni žmonės mąsto kitaip, yra pozityvesni.
- Kas Jus motyvuoja profesinės sąjungos veikloje? Juk tai neatlygintina veikla, kuri reikalauja
papildomo asmeninio laiko ir pastangų.
Mane motyvuoja galimybė prisidėti prie pozityvių pokyčių, nors, tiesa, mano asmeninis indėlis
nėra didelis, bet nors tiek.
Liūdna, kai stengiesi kitų labui, o vėliau kaip atgalinis ryšys pasiekia pasipriešinimo reakcijos.
Tai demotyvuoja. Suprantama, kiekvienas turime teisę į savo nuomonę, skirtingus lūkesčius,
tačiau sukurti asmeninį gėrį tokioje didelėje bendrovėje vargiai pavyktų. Turime suprasti, kad
reikalingos kolektyvinės pastangos ir susitelkimas.
- Ko palinkėtumėte NPS bendruomenei, darbuotojams?
Nariams linkėčiau pasitikėti tais žmonėmis, kurie dirba, stengiasi dėl jų gerovės. Taip pat
pasitikėti profesinės sąjungos vadovais, nes nepasitikėjimas išmuša iš vėžių net ir patį
aktyviausią lyderį.
Ne nariams linkiu įstoti į profesinę sąjungą. Norėčiau, kad jie suprastų, jog be darbuotojų
atstovų darbdaviai nebūtinai bus palankūs darbuotojams.
Tai, kad mūsų bendrovėje darbdavys laikosi kolektyvinių susitarimų, yra abipusio sunkaus
darbo rezultatas.
Tikiuosi, kad mūsų bendrovės socialinio dialogo situacija ateityje ne blogės, bet tik gerės.
- Ačiū už pokalbį!
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