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

Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
Gerbiama NPS bendruomene,
Lapkričio mėnesio “Naftininkų profesinės sąjungos aktualijų”
numerį norėčiau pradėti padėkos: profesinės sąjungos vardu
nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pasitikėjimą skiriant 0,6 proc. gyventojų
pajamų mokesčio (GPM) paramą NPS! Už 2020 m. gavome 5696,27
eurus Jūsų paramos, už 2019 m. gauta 5510,72 EUR, o už 2018 m. 5286,32 EUR.
Šios papildomos lėšos mums suteikia daugiau galimybių dar geriau
atstovauti mūsų nariams vykdant įvairesnes veiklas, teikiant
teisines konsultacijas, organizuojant mokymus ir kitus renginius.
Tikimės, kad sėkmingai sustabdę koronaviruso plitimą galėsime saugiai grįžti prie pamėgtų
tradicinių išvykų, sporto ir kitų laisvalaikio renginių, mokymų bei seminarų, organizuojamų
„gyvai“.
Lapkričio 21 dieną minėjome Naftininkų profesinės sąjungos 31 metų sukaktį.
Pažvelgus į vienerių metų mūsų veiklą suprantu, kad per šiuos sparčiai prabėgusius metus
nuveikėme tikrai daug: sprendėme kasdienius darbuotojų teisių klausimus, organizavome
renginius, aktyviai dalyvavome Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos, kurios nare
yra NPS, veikloje, pagal galimybes prisidėjome prie darbuotojų interesų atstovavimo
nacionaliniu mastu. Taip pat mokėmės, tobulėjome, ieškojome naujų būdų palaikyti ryšį su
darbuotojais bei nariais net ir tuo metu, kai galėjome bendrauti tik per nuotolį.
Visgi, svarbiausiu mūsų darbu galiu įvardinti derybas dėl naujų kolektyvinių sutarčių AB „ORLEN
Lietuva“ ir UAB „ORLEN Service Lietuva“, kurias dar turi patvirtinti PKN Orlen bei UAB „ORLEN
Service Lietuva“ valdybos. Labai tikiuosi, kad naujuosius metus pradėsime su pagerintomis
sutartimis.

(Tęsinys 2 psl.)

Gimtadienio proga noriu pasidžiaugti ir padėkoti, kad renkatės mūsų organizaciją, ir kad net
krizių metų sugebame susitelkti bei išlikti viena skaitlingiausių profesinių sąjungų šalyje.
Taip pat tariu nuoširdų AČIŪ NPS tarybos nariams, derybininkams, už kurių jaučiuosi, kaip už
tvirtos sienos, su kuriais galiu be baimės pasitarti bei kartu ieškoti atsakymų į labai svarbius
darbuotojų atstovavimo klausimus.
Esame saviti ir skirtingi, ir tai tik dar labiau praturtina mūsų organizaciją bei padeda formuoti
šiuolaikiškesnį ir šiandienes aktualijas atspindintį mūsų profesinės sąjungos įvaizdį.
Kviečiu plačiau susipažinti su pastarojo mėnesio profesinės sąjungos veikla bei aktyvaus NPS
nario Remigijaus Šiaulio mintimis rubrikoje “Pokalbiai prie kavos”.
Linkiu, kad dienoms vis trumpėjant liktumėte optimistiški ir rastume daugiau laiko sau ir
prasmingai veiklai.

NPS dalyvavo tarptautinėje akcijoje "Demokratija darbe"
Lapkričio

24

d.

jungėmės

į

tarptautinę

akciją

“Demokratija darbe“, kurią inicijavo Europos profesinių
sąjungų

konfederacija

(ETUC),

kartu

su

kitomis

profesinėmis organizacijomis.
Visoje Europoje veikiančių profesinių sąjungų narių
nuotraukos buvo atspausdintos ir įteiktos asmeniškai
eurokomisarui, atsakingam užimtumą ir socialines teises,
Nicolas Shmit.
AČIŪ šioje foto akcijoje dalyvavusiems AB „ORLEN
Lietuva“ darbuotojams:
Indrei Pukalo - dokumentų administratorei iš Logistikos padalinio, Vladimirui Vaitkui vyresniajam sandėlininkui iš Centrinio sandėlio ir Nerijui Kinčinui - sandėlio darbininkui iš
Centrinio sandėlio.
Atkreiptinas dėmesys, kad lapkričio 23 d., Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų
komitetas priėmė rezoliuciją, kuria pritarė siūlymams dėl ES Europos darbo tarybų direktyvos.
Ši direktyva užtikrintų aktyvesnį darbuotojų įsitraukimą į įmonių sprendimus, taip pat
tinkamą darbuotojų ir jų atstovų informavimą ir konsultavimą.
ORLEN grupės bendrovių darbuotojams ši direktyva reikštų, jog profesinių sąjungų pradėta
iniciatyva dėl šios grupės Europos darbo tarybos (EDT) įsteigimo būtų įgyvendinta dar
sparčiau.
Primename, kad AB „ORLEN Lietuva“ yra patvirtinusi šios bendrovės darbuotojos, Įrengimų
skyriaus Kapitalinio remonto ir įrenginių stabdymo remontui planavimo grupės inžinierės
planuotojos, Zitos Vilkauskaitės, kandidatūrą į ORLEN grupės EDT atstovauti šios grupės
bendrovėms Lietuvoje.

2 psl.

Naujienos iš NPS Tarybos posėdžių

SUSISIEKIME:
El. paštas:
sonata.samoskiene@npsajunga.lt,
npsajunga@gmail.com
Mob. tel. +370 620 97348

Lapkričio 23 d. įvyko eilinis Naftininkų profesinės
sąjungos tarybos posėdis.
Jame sudėti paskutiniai akcentai dėl AB „ORLEN
Lietuva“ ir UAB „ORLEN Service Lietuva“ 2022-2023
metų kolektyvinių sutarčių projektų.
NPS pirmininkė Sonata Samoškienė pažymėjo, kad
su

darbdaviu

sutarti

kolektyvinių

sutarčių

projektai yra pateikti PKN Orlen bei UAB „ORLEN
Service Lietuva“ valdyboms, šiuo metu laukiama jų

*******

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

patvirtinimo.
Pirmininkė informavo, kad pasiūlymus AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvinei sutarčiai pateikė virš
20 bendrovės darbuotojų, tad, pasak jos, tai rodo, kad darbuotojai aktyvūs ir suinteresuoti
geresniu sutarties turiniu. Pirmininkė patikino, jog visi darbuotojų siūlyti punktai buvo
apibendrinti ir į sutarties projektą įtraukti.
Taip pat S. Samoškienė atkreipė dėmesį, kad jau prasidėjo derybos dėl Mažeikių politechnikos
mokyklos kolektyvinės sutarties. Šiuo metu Naftininkų profesinė sąjunga atstovauja 17 šios
mokyklos Viekšnių skyriaus darbuotojų. Priminsime, kad spalį buvo pasirašyta Nacionalinė
kolektyvinė sutartis, kurioje numatytos papildomos naudos, galiosiančios ir šalyje veikiančių
švietimo darbuotojų profesinių sąjunga nariams. Todėl pastaruoju metu su šiais nariais buvo
diskutuojama, ar nevertėtų jiems rinktis švietimo sektoriuje veikiančios profesinės sąjungos.
Visgi jie visi panoro likti Naftininkų profesinėje sąjungoje.
Anot pirmininkės, tikimasi, kad kolektyvinių derybų Mažeikių politechnikos mokykloje metu
pavyks susitarti dėl geresnių papildomų garantijų šiems darbuotojams.

Nuo gruodžio 1 d. įsigalioja nauja tvarka dėl privalomo testavimosi
Nuo gruodžio 1 dienos įsigalioja Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
pataisos, kad periodiškai testuotis dėl COVID-19 turintys nepasiskiepiję darbuotojai tai
darytų savo lėšomis.
LR Seimas lapkričio 11 d. atmetė prezidento Gitano Nausėdos veto anksčiau priimtoms
pataisoms, kad nevakcinuoti ar COVID-19 nepersirgę darbuotojai nuo gruodžio patys mokėtų
už testus.
(Tęsinys 4 psl.)
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Primename, kad į Prezidentą su prašymu vetuoti minėtą įstatymą spalio 22 dieną kreipėsi ir
Naftininkų profesinė sąjunga.
NPS rašte kvietė šalies vadovą persvarstyti Įstatymo tikslą bei galimas įgyvendinimo
priemones tokia linkme, kad jis padėtų užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas
darbuotojams bei tuo pačiu visuomenės saugumą, dėmesį sutelkiant į valstybės finansuojamą
testavimą, kaip pagrindinę infekcijos suvaldymo priemonę.
Po minėto LR Seimo sprendimo NPS kreipėsi į darbdavį su prašymu numatyti galimybes AB
"ORLEN Lietuva" bendrovės darbuotojams, kurie yra nevakcinuoti ar nepersirgę COVID-19
virusu, kompensuoti patirtas išlaidas dėl privalomo testavimosi.
Nors mūsų bendrovėje dauguma (daugiau nei 90 proc.) darbuotojų yra pilnai pasiskiepiję
nuo koronaviruso, mums buvo svarbu, kad įtampos dėl susidariusios situacijos nepatirtų nei
vienas darbuotojas.
Visgi darbdavys priėmė sprendimą, kad nuo COVID-19 nevakcinuoti bendrovės darbuotojai
už privalomus testus mokėtų savo lėšomis.
Kaip mus informavo generalinis direktorius Michal Rudnicki, įmonės siekis yra skatinti
likusius darbuotojos skiepytis. Taip pat jis atkreipė dėmesį, kad bendrovės biudžete nėra
numatyta lėšų šių patikrinimų apmokėjimui.

Pokalbiai prie kavos
Lapkričio mėnesio „Pokalbių prie kavos“ pašnekovas – ilgametis
Naftininkų profesinės sąjungos narys, gamybos ir automatikos
aptarnavimo elektromonteris, Remigijus Šiaulys.
Jo prašėme pasidalinti įžvalgomis apie narystę profesinėje sąjungoje,
veiklą joje, lūkesčius ir perspektyvas.
Kviečiame skaityti!
- Remigijau, kiek metų dirbate UAB „ORLEN Service Lietuva“ir koks Jūsų
darbo pobūdis?
Aš dirbau buvusioje „Mažeikių naftoje“ nuo 1996 m., gamybos ir automatikos aptarnavimo
elektromonteriu. PKN Orlen grupės įmonėje UAB „ORLEN Service Lietuva“ dirbu nuo įmonės įsikūrimo
pradžios, t.y. nuo 2009m.
Būtent 2009 m. įvykdžius restruktūrizaciją, kai aptarnaujantys cechai buvo atskirti nuo pagrindinės
gamybos, ir įkūrus UAB „EMAS“ (dabartinę įmonę UAB „ORLEN Service Lietuva“) mano darbo vieta ir
pobūdis nepasikeitė iki šiol, taigi galima sakyti, kad įmonėje dirbu nuo 1996m., t.y. 25 metai.
(Tęsinys 5 psl.)
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- Papasakokite, kokia buvo Jūsų pradžia profesinėje sąjungoje, kada į ją įstojote?
Baigęs mokslus ir pradėjęs darbą „Mažeikių naftoje“ patekau į tokį kolektyvą, kuriame visi
darbuotojai buvo profesinės sąjungos nariai. Neilgai trukus buvau supažindintas su
tuometinės profesinės sąjungos atliekamu darbu, ir dar tais pačiais metai tapau profesinės
sąjungos nariu.
Kaip ir minėjau 2008-2009 m. AB „Orlen Lietuva“ pradėjo vykdyti įmonės restruktūrizavimą.
Tuo metu profesinė sąjunga vykdė derybas su darbdaviu dėl darbuotojų atleidimo iš darbo ir
kompensacijos išmokėjimo įdarbinant darbuotojus naujai įkurtoje dukterinėje AB „Orlen
Lietuva“ įmonėje UAB „EMAS“.
Tąkart man asmeniškai atrodė, kad ne visi profesinės sąjungos priimami sprendimai su
darbdaviu derantis dėl kompensacijų išmokėjimo buvo tinkami, todėl nutariau laikinai
nutraukti narystę profesinėje sąjungoje. Vis gi, išrinkus naują, dabartinę, profesinės sąjungos
pirmininkę vėl įstojau į profesinę sąjungą, ir jos nariu esu iki šiol.
- Kodėl Jums svarbu būti profesinės sąjungos dalimi?
Socialinis dialogas gali vykti tik tarp lygiaverčių partnerių – darbdavio ir darbuotojų, kitaip
sakant, kai abi pusės turi vienodą ar bent jau panašią galią priimant sprendimus. Norint
darbuotojui pasiekti geresnių socialinių garantijų nei tai numato Darbo kodeksas ir nesant
profesinės sąjungos įmonėje, reikėtų kiekvienam darbuotojui asmeniškai kreiptis į darbdavį ir
bandyti išsireikalauti geresnių sąlygų.
Bet kaip žinome, daugeliui darbuotojų pritrūksta drąsos ir pasitikėjimo savimi nueiti pas
darbdavį ir paprašyti pagerinimo sau.
Todėl man ir svarbu būti profesinės sąjungos dalimi, nes profesinė sąjunga šį darbą atlieka ne
tik už mane, savo narius, bet ir už visą darbuotojų kolektyvą, ir turi stipresnę derybinę galią
nei pavieniai darbuotojai.
- Ar matote profesinių sąjungų judėjimo perspektyvą ateityje?
Atsakydamas į šį klausimą iš karto matau užsienio profesines sąjungas. Paskaitau spaudoje
straipsnius, kaip profesinės sąjungos gina savo darbuotojus Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje
ir kitose ES šalyse. Nepasiekusios derybose abipusių susitarimų su darbdaviais profesinės
sąjungos imasi kraštutinių priemonių organizuodamos streikus, kurių pasėkoje netgi
sustabdomas traukinių eismas, nutraukiami netgi lėktuvų skrydžiai. Ir tai duoda apčiuopiamų
rezultatų. Tikiuosi, kad šios kraštutinės priemonės yra taikomos tik išnaudojus visus kitus
įmanomus susitarimo būdus.
Lietuvoje galėčiau išskirti tik švietimo profesines sąjungas, kurios regiono ir nacionaliniu
mastu kelia problemas susijusias su švietimo darbuotojais.

Mano nuomone Lietuvos

profesinėms sąjungoms reikėtų glaudžiau palaikyti ryšius su ES veikiančiomis profesinėmis
sąjungomis ir iš jų semtis patirties.
(Tęsinys 6 psl.)
5 psl.

- Ką keistumėte profesinių sąjungų judėjime, kad darbuotojai dar aktyviau burtųsi į šias
organizacijas? O gal nieko nekeistumėte?
Lietuvoje dažnai manoma, kad profsąjungos nėra pakankamai veiklios, rezultatyvios.
Profesinių sąjungų neefektyvumui įtakos turi žmonių, kurie nėra profesinių sąjungų nariai,
nesidomėjimas ir nepalaikymas. Tokie žmonės skeptiškai vertina profesinių sąjungų naudą
jiems.
Lietuvoje reikia keisti neigiamą visuomenės nuomonę apie profesines sąjungas ir formuoti
teigiamą nuomonę bei palaikymą joms, ir kad profesinių sąjungų kova už socialines,
ekonomines teises visuomenėje būtų gerbiama.
- Ką pasakytumėte darbuotojams, kurie nėra profesinės sąjungos nariai (kodėl reikėtų
vienytis ir pan.)?
Mūsų įmonėje su darbdaviu yra sudaryta ir galioja kolektyvinė sutartis. Kartais atrodo, jog
tarp kai kurių darbuotojų vyrauja tokia nuomonė, jog kam man būti judėjimo dalimi, jei man
taip pat galioja visos socialinės garantijos ir naudos, sutartos kolektyvinėje sutartyje. Galbūt
todėl ir turime nesusivienijusius darbuotojus, o profesinėms sąjungoms trūksta derybinės
jėgos - jėgos norint pasiekti dar geresnių sąlygų.
Tos jėgos stygiumi nelaikau profesinės sąjungos bėda – greičiau tai yra žmonių, kurie
nedalyvauja tame judėjime bėda.
Siūlau darbuotojams vienytis, tapti profesinės sąjungos nariais ir dalyvauti profesinės
sąjungos veikloje, tam, kad būtų išgirsta Jūsų nuomonė.
- Jūsų linkėjimai Naftininkų profesinės sąjungos bendruomenei.
Lai kasdieniuose Jūsų darbuose ir rūpesčiuose lieka vietos naujiems iššūkiams dalyvaujant
profesinės sąjungos veikloje.
Siekiant savo užsibrėžtų tikslų yra svarbiausia ne tai, ką įgyjate, o tai, kuo tampate. – Zig
Ziglar.
- Ačiū Jums už pokalbį!
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