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

Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
Gerbiama NPS bendruomene,
Kartu su bundančia gamta ateina pokyčiai ir į mūsų kasdienį
gyvenimą. Šis pavasaris, be nuolat vykstančių geopolitinių permainų,
yra aktyvus ir atnešantis naujoves.
Ko gero, svarbiausia šio mėnesio žinia yra darbo užmokesčio
padidinimas AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „ORLEN Service Lietuva“
darbuotojams.
Ši naujiena sukėlė dvejopus jausmus tiek darbuotojams, tiek mums,
profesinės sąjungos atstovams. Po ilgai trunkančių pastangų ir
pokalbių su darbdavio atstovais gavome pažadą, kad atlyginimai AB
„ORLEN Lietuva“ kils 5 proc., bet ne daugiau - esą bendrovė tiek ir

tegalinti skirti lėšų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, o darbdavio motyvai, kodėl ne
daugiau (bent jau 7 proc., t.y., tiek, kiek didinama PKN koncerne, Lenkijoje) nebuvo tvirti,
pateikti kartojant ankstesnius argumentus, jog nebus atleidžami darbuotojai, neatsisakoma
didžiųjų gamyklos projektų, suteikta papildoma diena skiepams, taip pat 2021 m. gruodį
darbuotojams buvo išmokėta mėnesinė premija, kai lapkritį įmonės finansinis rodiklis buvo
neigiamas.
Tačiau jau kitą dieną po to, kai, tikėdami darbdavio sąžiningumu ir geranoriškumu bei patys
vadovaudamiesi socialinio dialogo vertybėmis, suspaudėme rankomis su darbdaviu, į viešumą
išėjo puikius praėjusių metų įmonės veiklos rodiklius atskleidžainti informacija, jog bendrovės
grynasis pelnas sudarė 87 mln. JAV dol. - pajamos siekė 5,06 mlrd. JAV dol., lyginant su 2020 m. 7
proc. išaugo pardavimai sausuma ir jūros keliu, o naftos perdirbimo produktų gamykla perdirbo
8,5 mln. tonų žaliavos.
Šie duomenys atskleidžia, kad bendrovė dirba pelningai, prie šio proceso savo produktyvumu bei
našumu prisidėjo darbuotojai, ir derėdamiesi su darbdaviu tikėjomės, kad šis indėlis bus
tinkamai bei adekvačiai įvertintas.
Tad nenuostabu, kad netrukus sulaukėme nusivylimo reakcijų iš darbuotojų, o ir mums atrodo,
kad darbuotojų balsas nebuvo tinkamai išgirstas. Kyla klausimų.
(Tęsinys 2 psl.)

Kodėl darbdavys iki paskutinės minutės mums neatskleidė tikrųjų veiklos rezultatų, nors
panašu, kad juos jau turėjo? Kodėl įmonėje, visuomenėje savė pristatančioje kaip socialiai
atsakinga, nepakankamai įvertina darbuotojų indėlį? Kodėl nenorima dalintis didesne pelno
dalimi su tais, kurių dėka gamykla lyderiauja ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalių regione? Ar
saugiai gali jaustis darbuotojai, matydami kosminiu greičiu kylančias prekių ir paslaugų kainas
bei infliacijos šuolį (kovą ji viršijo 15 proc.)? Ar įmonėje, kuri viešumoje save pateikią kaip
turinčią dideles ambicijas, savo ambicinguose planuose turi įsirašiusi adekvataus atlygio tikslą?
Ar galėsime ateityje pasitikėti darbdavio žodžiu ir pažadais?
Labai norisi išgirsti darbdavio atsakymus į šiuos klausimus, be to, manau, tikrąją kryptį parodys
laikas - ir galimai tai vyks greitai. Norėčiau tikėti, kad darbdavys nesugriaus palaipsniui
išauginto, tačiau labai trapaus pasitikėjimo juo ir nesieks patikrinti darbuotojų kantrybės ribų
iki tokio kraštutinumo, kai tenka imtis radikalių protesto formų. Taip pat viliuosi, kad gražus
darbdavio fasadas viešumoje atspindės realų požiūrį į darbuotojus.
Tikiu, kad laikas parodys, kokią kryptį pasirinks darbdavys. O ir mes nesėdėsime sudėję rankų:
profesinė sąjunga jau planuoja savo tolesnius veiksmus, reakcijas, konsultuojasi su teisės ir
finansų specialistais. Taip pat nepamirštame ir svarbios institucijos - Europos darbo tarybos,
kur viliamės paskatinti darbdavį ieškoti konstruktyvių sprendimų tarptautiniu mastu.
Kalbant apie pokyčius UAB “ORLEN Service Lietuva”, nėra teisinga didinant darbo užmokestį
palikti užribyje valytojas, net jei darbo užmokesčio padidinimas joms negalimas dėl paslaugos
pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, nes esą antraip paslauga labai pabrangtų. Sutartyje yra
spraga, ir net jeigu profesinė sąjunga negali tiesiogiai daryti įtakos šio dokumento turiniui,
ateityje bandysime ieškoti kelių siekiant, kad panašių, darbuotojų gerovę lemiančių, trūkumų
nebūtų. Tokia praktika, kai dėl įmonių tarpusavio susitarimų kenčia darbuotojai, neturėtų tapti
norma.
Vis dėlto, galiu drąsiai sakyti, kad visa tai, ką šiandien turi darbuotojai, nebūtume pasiekę be
Jūsų užnugario, be aktyvių ir savo asmeninį laiką aukojančių tarybos narių.
Štai idėja kovo mėnesį rinkti AB "ORLEN Lietuva” darbuotojų parašus dėl darbo užmokesčio
didinimo buvo pasiūlyta tarybos nario Valdemaro Stelmoko, o padedant jo aktyviems kolegoms,
padalinių atstovams, surinkome virš 1000 parašų!
Ačiū jiems ir ačiū Jums už aktyvumą! Šių parašų dėka mums pavyko su darbdaviu susitarti dėl
200 eurų vienkartinės išmokos (po mokesčių), kuri bus išmokėta darbuotojams balandžio 29
dieną.
Beje, Valdemaras yra ir šio numerio pokalbiuose “Prie kavos” pašnekovas, tad kviečiame skaityti.
Taip pat leidinyje rasite ir kitas svarbiausias mūsų kovo mėnesio naujienas.
Linkiu šilto pavasario ir smagių bei jaukių artėjančių šv. Velykų!
Nuoširdžiai
Pirmininkė Sonata Samoškienė
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Informacija apie darbo užmokesčio didinimo naujoves
Kovo 30 dieną įvyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) ir AB “ORLEN Lietuva” atstovų
susitikimas dėl darbo užmokesčio bendrovės darbuotojams didinimo.
Darbdavio atstovai susitikime pažymėjo, kad, atsižvelgiant į profesinės sąjungos prašymą ir
darbuotojų nuomonę, išreikštą parašais, siūloma nuo balandžio mėn. 1 dienos 5,0 proc. didinti
bazinį darbo užmokestį AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojams, tuo pat metu pridurdami, jog tai yra
maksimali galima darbo užmokesčio didinimo procentinė išraiška šiems metams. Tačiau
papildomai bendrovė siūlė išmokėti kiekvienam darbuotojui po 200 eurų vienkartinę išmoką (po
mokesčių). Ši išmoka bus išmokama darbuotojams balandžio 29 dieną.
Netrukus po susitikimo su darbdavio atstovais įvyko neeilinis NPS tarybos posėdis, kuriame po
karštų diskusijų buvo pritarta darbdavio pasiūlymui, su galimybe grįžti prie derybų dėl darbo
užmokesčio didinimo dar šiais metais, atsižvelgiant į infliacijos tendencijas.
Tačiau jau kitą dieną viešumoje pasirodė bendrovės parengti straipsniai apie puikius praeitų
metų veiklos rezultatus.
Primename, kad kovo 14 d. profesinės sąjungos (NPS) tarybos posėdyje buvo nuspręsta parengti
darbuotojų kreipimąsi į darbdavį su prašymu pakartotinai peržiūrėti darbo užmokesčio
didinimo klausimą ir rasti galimybę darbo užmokestį didinti ne mažiau nei numatyta PKN
ORLEN grupės įmonėse, Lenkijoje, tai yra 7,0 proc. nuo 2022 m. kovo 1 d. Jame taip pat pažymima,
kad kreipimąsi pasirašę bendrovės darbuotojai mano, jog metinio bazinio darbo užmokesčio
didinimas 5 proc. nuo 2022 m. balandžio 1 d. yra nepakankamas ir neatitinkantis jų teisėtų
lūkesčių.
Iki kovo 22 dienos šį prašymą pasirašė net 1002 darbuotojai, jis buvo įteiktas AB „ORLEN Lietuva“
generaliniam direktoriui Michal Rudnicki.
Didinamas UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbuotojų darbo užmokestis
Kovo 21 dieną įvyko UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbdavio ir profesinės sąjungos atstovų
susitikimas, kuriame vadovas Tadas Tuomenas perdavė bendrovės akcininkų ir valdybos
rekomendacijas dėl darbo užmokesčio didinimo 2022 metams ir metinės premijos už 2021 metus
skyrimo.
Darbdavys, atsižvelgdamas į bendrovės finansinius rodiklius ir bendrą finansinę situaciją, siūlė
darbo užmokestį didinti 42,43 EUR (iki mokesčių) vienam darbuotojui.
Anot darbdavio, darbo užmokesčio didinimas neturėtų būti taikomas valytojoms dėl joms
pritaikyto valstybės nustatyto minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA) padidėjimo nuo sausio 1
dienos - joms darbo užmokestis atitinkamai esą padidėjo 14 proc., kai tuo metu kitiems
darbuotojams MMA kilimas pajamų nepadidino. Taip pat dar kartą kelti valytojų darbo
užmokestį neleidžia sutartiniai įsipareigojimai, kuriuos pažeidus, esą ženkliai pabrangtų
paslauga, o tai galimai neigiamai atsilieptų įmonės finansiniams rezultatams, dėl ko nukentėtų
ir visi darbuotojai.
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Taip pat darbdavys siūlė už praėjusių metų veiklos rezultatus darbuotojams skirti 60 proc.
pagrindinio mėnesinio (bazinio) darbuotojo dydžio metinę priemoką.
Tačiau profesinės sąjungos atstovai pažymėjo, kad darbdavio pasiūlymas nepriimtinas ir dar
kartą raštu kreipėsi į darbdavį peržiūrėti darbo užmokesčio kėlimo galimybes.
Po šio prašymo buvo priimtas kompromisinis sprendimas, jog bendrovė darbo užmokesčio
didinimui ir infliacijos poveikio mažinimui skiria 11688 EUR. Iš šios sumos kiekvienam
darbuotojui, išskyrus valytojas ir darbuotojus, kuriems nėra pasibaigęs bandomasis laikotarpis,
darbo užmokestis didinamas 47 EUR (iki mokesčių), nuo balandžio 1 dienos - šis padidėjimas
sudaro apie 3 proc. Mėnesinė skatinimo priemoka bus mokama nuo šios, padidintos, sumos.
Likusi suma iš planuojamo biudžeto bus skiriama darbuotojų darbo užmokesčio didinimui pagal
tiesioginių vadovų rekomendacijas, pasiūlymus, atsižvelgiant į darbuotojų turimas kvalfifikacijas,
įgytą darbo patirtį, siekiant sumažinti darbo užmokesčio atskirtį tarp vienodas kvalifikacijas
turinčių darbuotojų.
Taip pat profesinei sąjungai pavyko susitarti dėl didesnės metinės priemokos už praėjusius
metus. Dabar metinė priemoka sudarys 100 proc. pagrindinio mėnesinio (bazinio) darbuotojo
darbo užmokesčio dydžio 2021 m. gruodžio 31 d. (iki tol darbdavys siūlė 60 proc.).
Priemoka bus išmokama visiems bendrovės darbuotojams, dirbantiems pagal kovo 31 d.
galiojančias darbo sutartis, kartu su kovo mėn. darbo užmokesčiu.

Solidarumas
Kovo 15 d. Lietuvos profesinės sąjungos jungėsi į
Solidarumo su Ukraina akciją, Naftininkų profesinė
sąjunga - taip pat.
Suprantame, kad nuotraukos – tai tik vizuali mūsų
solidarumo išraiška, ir jos neišspręs skaudaus karo
sukeliamų problemų.
Šiandien, labiau nei bet kada, reikalingi ne žodžiai ar
skambios deklaracijos, bet konkretūs, kartais tylūs ir
nematomi, darbai bei sprendimai, nes Ukrainos kova –
ne

tik

jos

tautos

kova

už

savo

žemę,

laisvę,

demokratiją. Tai kova už teisingumą visoje Europoje
bei pasaulyje.
Solidarizavomės su darbuotojais, kurie kiekvienos
krizės metu kantriai ir nenuilstamai atlieka savo
pareigą visuomenei.
Dėkojame

mūsų

aktyvioms

dalyvauti

akcijoje,

Zitai

narėms,

sutikusioms

Vilkauskaitei,

Ilonai

Vasiliauskaitei, taip pat Aistei Milvydaitei.
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Smagi išvyka į "Atostogų parką"
Kovo 19 d. profesinė sąjunga organizavo narių išvyką į
poilsio ir sveikatinimo kompleksą „Atostogų parkas”,
įsikūrusį Palangos pakraštyje (Žibininkuose).
Vandens pramogomis ir unikaliomis pirčių programomis
mėgavosi 17 NPS narių, kai kurie atvyko su šeimos
nariais.
Išvyka NPS nariams nekainavo, nes kelionės išlaidas
padengė darbdavys, o didžiąją dalį bilieto kainos
kompensavo profesinė sąjunga.
Štai keletas narių atsiliepimų:
Vaidilutė Jakutienė: "Labai ačiū! Tikrai buvo smagu!"
Lina Zubienė: "Ačiū už atostogas „Atostogų parke“. Tiko
ir pritiko."

LPPSF tarybos posėdyje
Kovo 24-25 dienomis Birštone vyko Lietuvos pramonės
profesinių

sąjungų

federacijos

(LPPSF)

tarybos

posėdis.
Jis prasidėjo tylos minute pagerbus žuvusiuosius
Ukrainos kare, ypač darbuotojus.
Posėdyje pristatyta pastarųjų mėnesių Federacijos
veikla, situacija "Achemoje", kitose įmonėse.
Taip pat patvirtinti delegatai į Lietuvos profesinių
sąjungų konfederacijos (LPSK) ataskaitinį rinkiminį
suvažiavimą,

Federacijos

sąmata

2022

metams,

profesinių

sąjungų

tradicinių renginių nuostatai.
Vėliau

vyko

diskusija

apie

aktualijas su LPSK pirmininke Inga Ruginiene.
Posėdyje Naftininkų profesinei sąjungai atstovavo
pirmininkė Sonata Samoskienė ir tarybos narys
Valdemaras Stelmokas.
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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

Informacija dėl Naftininkų profesinės sąjungos tarybos pirmininko rinkimų
Informuojame, kad vadovaujantis Naftininkų profesinės sąjungos įstatais, pasibaigus 4 metų
kadencijai, organizuojami tarybos pirmininko rinkimai.
Vadovaujantis Naftininkų profesinės sąjungos tarybos pirmininko rinkimų organizavimo tvarka,
kandidatai, norintys dalyvauti pirmininko rinkimuose savo kandidatūrą su trumpu prisistatymu
teikia tarybai iki balandžio 19 d.
Teikimai pateikiami arba siunčiami paštu į Naftininkų profesinės sąjungos buveinę adresu:
Naftininkų profesinei sąjungai
Mažeikių g. 75, Juodeikių k.
LT-89467 Mažeikių r.
Balandžio 20 d., kandidatų į tarybos pirmininkus sąrašas ir jų prisistatymai bus skelbiami
Naftininkų profesinės sąjungos vidinėje žiniasklaidoje (Facebook uždaroje grupėje „NPS
aktualijos“, Bendrovės intranete).
Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 9 d.vyks kandidatų į Naftininkų profesinės sąjungos tarybos
pirmininko pareigas rinkiminė kampanija.
Balsavimas vyks nuo gegužės 10 d. 8:00 val. iki 31 d., 12:00 val.
Profesinės sąjungos nariai asmeniškai balsuoja už vieną kandidatą, įrašytą balsavimo
biuletenyje, prie atitinkamos pavardės esančiame langelyje pažymėdami X. Užpildytą balsavimo
biuletenį deda į voką ir užklijuoja. Voką įmeta į nustatytoje vietoje pastatytą balsadėžę.
Balsadėžės bus pastatytos:
1. Administraciniame pastate Nr. 1;
2. Šiluminės elektrinės administracinio pastato praėjime;
3. Pagrindiniame praėjime į gamyklos gamybinę teritoriją.
Naftininkų profesinės sąjungos rinkimų į tarybos pirmininkus balsavimo rezultatai bus skelbiami
birželio 1 d. (https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga, http://naftininkai.pramprof.lt/,
Facebook uždaroje grupėje „NPS aktualijos“, Bendrovės intranete).
Kilus klausimams susisiekite tel.:+370 443 92866.

Pokalbiai prie kavos
Kovo mėnesį kalbiname ilgametį profesinės sąjungos narį, AB
„ORLEN Lietuva“ technologinių įrengimų operatorių, Valdemarą
Stelmoką. Jis neseniai tapo Naftininkų profesinės sąjungos
(NPS)

tarybos

nariu,

atstovaujančiu

bendrovės

Gamybos

padaliniui Nr. 1 (GP-1), o taip pat neseniai buvo patvirtintas
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos tarybos nariu.
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Tiesa, pašnekovas nedaugžodžiavo taip leisdamas suprasti, kad laikosi požiūrio „mažiau
kalbų – daugiau darbų“. Ir tai jam puikiai pavyksta įrodyti: per porą mėnesių Valdemarui
pavyko pritraukti net 14 naujų NPS narių. Pasak jo, tai tik pradžia – žada ir daugiau.
- Valdemarai, trumpai prisistatykite.
- Esu Valdemaras Stelmokas. Įmonėje dirbu nuo 1995 metų technologinių įrengimų
operatoriumi. Į profesinę sąjungą įstojau netrukus, vos pradėjęs dirbti įmonėje, tad stažas,
kaip matome, nemažas.
- Kodėl iki šiol esate profesinėje sąjungoje, kas Jus motyvuoja joje likti?
- Kol kas vadovaujuosi principu: jei vieną kartą pasakei „TAIP“, tai visam laikui (tikiuosi
taip ir liks). Negerai kai žmogus vieną dieną sako „taip“, kitą - jau ne.
- Pasaulį vieną po kitos krečia įvairios krizės. Jūsų manymu, ar profesinė sąjunga turi
kokią nors galią tokioje neramioje aplinkoje?
- Manau, kad pasaulinės, geopolitinės ir visokios kitokios krizės – ne visai profesinių
sąjungų reikalas.

Tegul jas sprendžia politikai. Profesinės sąjungos apibrėžimas

Wikipedijoje pažymi, kad tai dirbančių, turinčių profesiją asmenų susivienijimas jų
darbinėms, profesinėms teisėms bei interesams ginti, siekti savo narių gerovės.
- Kokią savo vietą matote profesinėje sąjungoje? Gal teko ir pačiam aktyviai dalyvauti
sprendžiant problemas bendrovėje?
- Nesu pasyvus stebėtojas iš šalies, ir iki šiol teko nemažai dalyvauti profesinių sąjungų
seminaruose, mokymuose, renginiuose.
Šiais metais kolegos išreiškė pasitikėjimą ir išrinko GP-1 vyresniuoju atstovu, tai
stengsiuosi neprarasti jų pasitikėjimo. O taryboje, manau, taip pat reikalingas naujas
požiūris.
Štai kaip tik šiuo metu mūsų bendrovėje sprendžiamas pagrindinis ir darbuotojams labai
svarbus klausimas - darbo užmokesčio didinimas, tad stengiuosi pagal galimybes taip pat
įsitraukti į šį procesą. Viliuosi, kad darbdavys išgirs mūsų teisėtus lūkesčius dėl didesnio
darbo užmokesčio.
- Jūsų linkėjimai profesinės sąjungos bendruomenei.
- Linkiu, kad niekada nepamirštume profesinės sąjungos funkcijos - kad ši organizacija
yra dirbančių, turinčių profesiją asmenų susivienijimas jų darbinėms, profesinėms
teisėms bei interesams ginti, siekti savo narių gerovės. Tegul tai būna mūsų siekis, kuriuo
vadovausimės tolesniame kelyje.
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