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

Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
Gerbiama NPS bendruomene,
Balandžio mėnesį pradėjome aktyviai ruoštis vienam svarbiausių šių
metų įvykių - gegužę vyksiantiems Naftininkų profesinės sąjungos
tarybos pirmininko rinkimams.
Balsavimas prasidės gegužės 10 d. ir truks iki gegužės 31 d., o
rezultatai bus skelbiami birželio 1 d., mūsų interneto svetainėje,
Bendrovės intranete, Facebook uždaroje grupėje „NPS aktualijos“,
pasitelkiant kitas viešinimo priemones.
Vadovaujantis NPS tarybos pirmininko rinkimų organizavimo tvarka,
kandidatai,

norintys

dalyvauti

pirmininko

rinkimuose,

savo

kandidatūrą tarybai galėjo teikti iki balandžio 19 d.
Iki nustatytos datos prašymų kandidatuoti nebuvo pateikta, išskyrus mano pačios. Tiesą sakant,
ir tikėjausi, ir norėjau, kad rinkimuose būtų sveika konkurencija bei galimybė nariams rinktis
bent iš kelių kandidatų.
Visgi esu pasiryžusi kandidatuoti antrajai kadencijai, nes pirmieji keleri metai prabėgo labai
greitai, ir norisi tęsti pradėtus darbus bei imtis naujų.
Apie šią, jau besibaigiančią, kadenciją bei apie profesinės sąjungos tikslus ateinantiems
ketveriems metams kviečiu skaityti mano prisistatymo į NPS tarybos pirmininko kandidatus
tekste, žemiau.
Kartu viliuosi, kad iki kitų rinkimų rasis galinčių šią organizaciją vesti lyderių. Norisi, kad jie
kartu su profesine sąjunga augtų, mokytųsi, tobulėtų ir įgytų drąsos bei stiprybės imtis
nelengvos, bet prasmingos darbuotojų atstovavimo veiklos.
Tikiuosi, kad artimiausiu laikotarpiu mūsų aktyvą papildys nauji veidai, ypač iš jaunųjų
darbuotojų gretų.
Balandžio mėnesio mūsų "Pokalbių prie kavos" herojė - ilgametė UAB „ORLEN Service Lietuva“
darbuotoja ir aktyvi profesinės sąjungos narė Birutė Jusienė. Ji kalba konkrečiai ir trumpai - nei
pridėsi, nei atimsi.
Taip pat šiame numeryje rasite balandžio mėnesio naujienų santrauką.
Malonaus skaitymo!

Kandidatė į naftininkų profesinės sąjungos pirmininkes Sonata Samoškienė:
ketveri metai – daug ar mažai?
Praėjo ketveri metai, kai Jūsų dėka pradėjau dirbti Naftininkų profesinės sąjungos
pirmininke. Tąkart, žengdama nedrąsius pirmuosius žingsnius, net neįsivaizdavau, kad
keleri metai man suteiks dešimtmečiams prilygstančią patirtį.
Šį greitai prabėgusį laikotarpį galėčiau įvardinti dviem žodžiais: sunku ir įdomu.
Sunku, nes paskutiniai keleri metai savaime nebuvo lengvi dėl pasauliui smogusios
pandemijos bangos, paveikusios visus mūsų gyvenimo lygmenis: šie netikėti pasikeitimai
privertė sparčiai ieškoti kitokių darbo ir bendravimo su nariais formų. Teko balansuoti tarp
išorinių suvaržymų ir darbuotojų poreikių, bandyti suvaldyti kilusias įtampas, nežinią,
prisitaikyti prie kitokio darbų tempo.
Nepaisant mus iš viso pasaulio pasiekusių žinučių apie darbuotojus bei profesinių sąjungų
lyderius, žūstančius nuo koronaviruso, apie iššūkius ir išbandymus profesinių sąjungų
veiklai bei narystei, visuomet tikėjau, kad bendromis pastangomis ir susivienijus mums
pavyks įveikti šį nelengvą laikotarpį.
Įdomu, nes teko mokytis kompromisų, derybų meno, derinti skirtingus abiejų pusių – ir
darbdavio, ir darbuotojų – interesus.
Išėjimas iš komforto zonos, savo ribų peržengimas, kantrybės ugdymas ir emocijų valdymas,
ankstesnių mąstymo stereotipų griūtis – tai, ką teko patirti kone kasdien, siekiant rasti
geriausius sprendimus profesinės sąjungos narių ir darbuotojų naudai.
Kolorito šiame darbe suteikė ir nuolatinis mokymasis bei tobulėjimas, akiračio plėtimas
apie įvairius darbuotojų aplinką formuojančius reiškinius.
Kas nuveikta?
Per 4 metų kadencijos laikotarpį 2 kartus pasirašytos kolektyvinės sutartys UAB „ORLEN
Service Lietuva“, AB „ORLEN Lietuva“ bei Mažeikių politechnikos mokykloje. Kolektyvinių
sutarčių derybų laikotarpiu reikėjo kartu su darbdaviu ieškoti bendrų sąlyčio taškų,
kompromisinių sprendimų.
Prisipažinsiu – emociškai sunkiausias etapas yra derybos dėl didesnio darbo užmokesčio.
Viena vertus, savo lūkesčių visuomet turi darbuotojai, ir jie labai žmogiški bei teisėti. Kita
vertus, egzistuoja ir darbdavio interesai.
Sunkiausia būna tada, kai šių interesų dėl vienokių ar kitokių priežasčių suderinti
nepavyksta, arba galutinis sprendimas neatitinka darbuotojų lūkesčių.
(Tęsinys 3 psl.)
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Po derybų ne kartą teko išgirsti nepasitenkinimo, nusivylimo, pykčio reakcijų. Ir jos yra labai
suprantamos – juk darbuotojai už savo nuoširdų darbą tikisi atitinkamo atlygio – tokio, kuris
neverstų ieškoti papildomų pajamų šaltinių, ar migruoti į svečias šalis.
Visgi džiaugiuosi, kad mūsų bendro darbo dėka kiekvienos kolektyvinės sutarties turinys plečiasi
ir gerėja darbuotojų naudai. Tai didžiulis nuopelnas, prie kurio savo siūlymais, idėjomis ir
brangiu laiku prisidėjote ir Jūs.
Nuo šiol galime jaustis dar saugesni, nes 2021 m. metų pabaigoje ORLEN bendrovės Lietuvoje tapo
koncerno PKN ORLEN Europos darbo tarybos (EDT) dalimi. EDT prisideda prie sklandesnio
socialinio dialogo bei efektyvesnės įmonės veiklos. Taip pat suteikia daugiau stabilumo suvaldant
gamybos procesus koncerno bendrovėse – tai ypač aktualu krizių metu.
EDT steigimo procedūros metu mums pavyko susirasti ir bendraminčių iš Čekijos: susipažinome
su ORLEN Unipetrol grupės profesinės sąjungos pirmininku Pavel Dvořák. Tikiuosi, kad šis
bendradarbiavimas padės rasti bendrų sąlyčio taškų su kolegomis.
2021 m. birželio 11 d. ataskaitinėje Konferencijoje patvirtintas ir Naftininkų profesinės sąjungos
etikos kodeksas. Juo nustatėme, kokiais veiklos etikos principais ir standartais remiasi NPS ir jos
nariai. Pavyzdžiui, Kodekse yra nuostata, jog vertiname vieni kitų idėjas ir pripažįstame
pastangas, o teisę apsispręsti dėl narystės paliekame patiems darbuotojams. Taip pat pažymima,
jog,

siekdami

bendrų

tikslų,

solidarizuojamės

su

kitomis

profesinėmis

sąjungomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis.
Ką daryčiau kitaip?
Žvelgdama iš ketverių metų darbo perspektyvos, manau, kad viskas, ką teko patirti per šį
laikotarpį – tiek skaudžios klaidos, tiek pergalės ir pralaimėjimai bei išmoktos pamokos – viskas
buvo reikalinga, kad dar geriau pažinčiau save, aplinką, kitus žmones ir tapčiau dar tvirtesne.
Taip, klaidų buvo, tačiau į klaidas žiūriu ne kaip į pralaimėjimus, o kaip į informaciją, kuri man
leidžia suprasti, ką dar turiu išmokti, ar kurioje srityje labiau pasistengti bei patobulėti.
Kiekvienoje situacijoje, prieš priimdama sprendimus, stengiuosi būti nevienašališka - esu atvira
kitų nuomonei, patarimams ir kritikai.
Kokie darbai laukia?
Svarbiu tikslu išlieka naujų narių pritraukimas ir esamų narių išlaikymas. Kuo mūsų bus
daugiau, tuo mūsų balsas bus stipresnis.
Kolektyvinės sutarties gerinimas iki tokio lygmens, kad VISI darbuotojai suprastų šios
sutarties prasmę bei profesinės sąjungos indėlį į darbuotojų gerovę.
Dar efektyvesnis darbuotojų siekių ir teisėtų lūkesčių atstovavimas susitarimuose su
darbdaviu - prireikus konsultuojantis su kvalifikuotais specialistais.
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(Tęsinys 4 psl.)

Sieksiu formuoti kitokį požiūrį į profesinę sąjungą. Noriu, kad darbuotojai aiškiau suprastų
mūsų profesinės sąjungos paskirtį: tai organizacija, kurioje kartu ieškome tinkamiausių
sprendimų užtikrinant darbuotojų ateitį. Čia kiekvienas gali rasti savo vietą, nepriklausomai
nuo skirtumų. Dirbame tam, kad darbuotojai jaustųsi saugūs visomis prasmėmis.
Prasmingu uždaviniu lieka jaunimo įsitraukimas į profesinės sąjungos veiklą, nes jaunimas –
mūsų ateitis.
Baigiamosios mintys
Praėjusi kadencija – tai nelengvas, tačiau prasmingas startas, padėjęs suformuluoti profesinės
sąjungos tikslus ir uždavinius. Nueitas kelias teikia vilties, kadbendromis jėgomis įstengsime ir
toliau kurti patikimos organizacijos pamatus.
Turėdama tvirtą Jūsų užnugarį ir pagalbą esu rami, nes susitelkimo dėka profesinė sąjunga
išlaikė sunkių išbandymų egzaminą per daugiau nei 30 metų savo gyvavimo laikotarpį.
Profesinė sąjunga, kartu su savo nariais, yra tarsi šeima, todėl turime puoselėti abipusį
įsipareigojimą ne tik imti, bet ir duoti, prisidėdami pasiūlymais bei darbais. Tik tuomet
profesinė sąjunga gyvuos dar ne vieną trisdešimtmetį.
Naudodamasi proga noriu padėkoti kiekvienam profesinės sąjungos nariui, tarybos nariams,
profesinės

sąjungos

darbuotojams,

Lietuvos

pramonės

profesinių

sąjungų

federacijai,

tarptautiniams, socialiniams partneriams, darbdavio atstovams už bendradarbiavimą.
Linkiu susitelkimo, tarpusavio supratimo, tikėjimo šviesia ateitimi bei prasmingų siekių!
Nuoširdžiai
Sonata Samoškienė

NPS pirmininkės susitikimai su nariais padaliniuose
Balandžio 26 d. įvyko susitikimas su NPS nariais iš Gamybos padalinio Nr.3 Siurblinių Nr. 55,
Gamybos padalinio Nr.3 Benzino ir dyzelino sumaišymo (Siurblinė Nr. 35) ir kuro paruošimo
baro. Su nariais diskutuota apie Kolektyvinės sutarties naudas, pagerintus punktus, dialogo su
darbdaviu aktualijas, iššūkius bei planuojamus kitos kadencijos darbus.
Balandžio 28 d. NPS pirmininkė susitiko nariais iš Gamybos padalinio Nr. 3 Elementinės sieros
gamybos įrenginio, Siurblinių Nr. 55, Benzino ir dyzelino sumaišymo (Siurblinė Nr. 35) baro
(kitos pamainos). Kalbėta apie NPS veiklos aktualijas bei ateities planus.
PLANUOJAMI SUSITIKIMAI: gegužės 5 d. planuojamas ir su darbdaviu derinamas susitikimas su
NPS nariais iš Centrinių sandėlių, o gegužės 6 d. - su Šiluminės elektrinės Cheminio vandens
valymo įrenginio nariais.
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Naujienos trumpai
Balandžio 5 d. įvyko tiesioginė transliacija - konsultacija
Facebook uždaroje narių grupėje "NPS aktualijos". Joje NPS
pirmininkė Sonata Samoškienė ir teisininkas Kazimieras
Vainoras kalbėjo apie darbo užmokesčio naujoves UAB „ORLEN
Service

Lietuva“,

AB

„ORLEN

Lietuva“,

atsakė

į

klausimus.

narių

Foto iš Zigmo Šličiaus asmen. archyvo

Balandžio 12 d. įvyko NPS tarybos posėdis. Jame, be kita ko, kalbėta apie ataskaitinės
konferencijos, pirmininko rinkimų organizavimo darbus. Taip pat vyko susitikimas su
Achemos darbuotojų profesinės sąjungos vadove Birute Daškevičiene, kuri papasakojo apie
streiko "Achemoje" eigą. Pažymėtina, kad streikas šiuo metu laikinai sustabdytas dėl šalyje
paskelbtos nepaprastosios padėties, tačiau jį numatoma tęsti vos šią atšaukus.
Balandžio 11-13 d. Facebook uždaroje narių grupėje "NPS aktualijos" vyko velykinė viktorina,
kurioje reikėjo atsakyti į pateiktą klausimą apie kolektyvinę sutartį. Burtai lėmė, kad
viktorinos prizą - firminę NPS garso kolonėlę - laimėjo mūsų narė Živilė Karpytė.
Zigmantas Šličius, ilgametis NPS narys, Gamybos padalinio Nr. 2 įrenginio Nr. 1 Tecnologinių
įrenginių operatorius, dalyvavo VšĮ „Maratomanija“ kovo 18 – balandžio 17 dienomis
surengtame virtualiame labdaros bėgime „Už Ukrainą“. Dalis maratono dalyvių mokesčio buvo
skirta Ukrainos vaikams, pasitraukusiems iš kovojančios tėvynės į Lietuvą. Tai puikus
pavyzdys, kaip aistrą galima suderinti su kilniu tikslu.

Įsimintinos šventės
Balandžio 17 d. Šv. Velykų šventė sutapo su tą pačią dieną kasmet minima Energetikų diena.
Tai profesinė elektrikų, dujininkų, šilumininkų, naftininkų šventė. Šiemet energetiko buvo diena
ypatinga - sukako lygiai 130 metų nuo pirmosios lemputės Lietuvoje įžiebimo tuometiniame
Rietavo dvare.
Balandžio 28 d. minėta Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos bei žuvusiųjų ir sužalotųjų
darbe diena. Mūsų profesinė sąjunga tęsė tradiciją jungdamasi į Lietuvos pramonės profesinių
sąjungų federacijos organizuojamą akciją uždegant atminimo žvakeles bei žuvusius darbe
pagerbiant tylos minute.

Gegužės 1-ąją minėjome dvi svarbias progas: Tarptautinę darbo dieną bei
Mamos dieną.
Todėl atkreipėme dėmesį į tai, kad dėl vaikų priežiūros ir rūpinimosi
buitimi naštos moterys dažniausiai ilgesniam laikui iškrenta iš darbo
rinkos ar renkasi dirbti ne visą darbo dieną, o tai menkina karjeros
galimybes bei lemia mažesnes pensijas ir socialines garantijas.
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Pokalbiai prie kavos
Balandžio mėnesį kalbiname ilgametę UAB „ORLEN Service Lietuva“
darbuotoją ir aktyvią profesinės sąjungos narę Birutę Jusienę.
Tai Birutės pirmasis interviu: ji iš tų asmenybių, kurie nėra linkę daug
kalbėti apie save, tačiau mintis dėsto aiškiai, be užuolankų – nei
pridėsi, nei atimsi.
Tegul šis pokalbis toks ir būna – trumpas, bet konkretus.
Foto iš Birutės Jusienės asmen. archyvo

- Birute, trumpai prisistatykite: kuo dirbate UAB „ORLEN Service Lietuva“, ir kiek metų esate
profesinėje sąjungoje?
- Dirbu įrenginių remontininke, jau 42 metus. Kai atvykau į gamyklą po paskyrimo 1979 m., niekas
neklausė, ar noriu, ar ne – narystė profesinėje sąjungoje visiems buvo privaloma. Nuo to laiko ir
esu profesinėje sąjungoje.
- Kas Jus motyvuoja iki šiol likti profesinėje sąjungoje?
- Asmeninės naudos profesinėje sąjungoje neieškau. Tačiau, reikalui esant, labai padeda konkreti
profesinės sąjungos pagalba, pavyzdžiui juristo konsultacija. Ne kartą teko konsultuotis - ir ne tik
man.
- Ar prisimenate kokį nors svarbų įvykį darbe, kai Jums, ar Jūsų kolegoms profesinė sąjunga
padėjo?
- Be abejo, kad padėjo: iš kolegų esu girdėjusi, kad pagelbėjo. Štai kad ir darbuotojui susirgus,
arba atleidimų atveju, profesinės sąjungos dėka darbuotojas liko dirbti, ir iki šios dienos
sėkmingai dirba. Jis ir pats džiaugiasi, kad tuomet, kai reikėjo, buvo profesinės sąjungos nariu –
juo žada ir likti.
- Gal kada teko ir pačiai aktyviai dalyvauti sprendžiant problemas bendrovėje?
- Taip teko. Kurį laiką teko pabūti ir patikėtinės kėdėje, bet tai buvo seniai. Tada ir laikai buvo
geresni - visi dirbom vienoje įmonėje (šypsosi).
- Kaip Jums atrodo, ar profesinė sąjunga eina teisinga kryptimi? Ką pagerintumėte jos veikloje?
- Mano nuomone, profesinė sąjunga labai stengiasi dėl darbuotojų gerovės. Taip, suprantu, kad
žmogiškai mums visiems norisi vis daugiau, pavyzdžiui, didesnių atlyginimų, bet suprantama ir
tai, kad reikia ieškoti kompromiso su darbdaviu.
- Kokią žinutę norėtumėte perduoti kolegoms – ne profesinės sąjungos nariams?
- Ką aš galiu pasakyti ne profesinės sąjungos nariams? Norisi tiesiog atvirai paklausti: jūs
garsiausiai šaukiate, kad ji nieko nedaro, o jūs patys ar nors kiek prisidedate prie savo darbo
sąlygų pagerinimo? Ar savęs paklausėte, kodėl aš dar nesu profesinės sąjungos nariu? Norėčiau
jiems pasakyti, kad kuo mūsų bus daugiau, tuo stipresnė bus ši organizacija.
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(Tęsinys 7 psl.)

- Na ir tradiciškai: linkėjimai profesinei sąjungai, jos bendruomenei.
- Linkėčiau ir toliau nenuleisti rankų. Jūsų darbas nėra lengvas, ypatingai kai sėdate prie derybų
stalo. Noriu visam profesinės sąjungos kolektyvui ir bendruomenei palinkėti stiprybės bei
ištvermės!
- Ačiū, Jums, Birute, už nuoširdų pokalbį!

Kodėl profesinėms sąjungoms verta jungtis į didesnes organizacijas?
Kartais profesinių sąjungų nariai klausia: kokia prasmė,
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

kai mano organizacija priklauso šakinei organizacijai ir
dar moka narystės mokestį, o ši savo ruožtu jungiasi į
tarptautines organizacijas?
Priežastis - solidarumas ir visapusiškas palaikymas
sprendžiant darbuotojų klausimus pačiose sunkiausiose
situacijose, pavyzdžiui, streiko metu.
Net ir būdamas labai mažos organizacijos nariu esi tikras,
kad, esant reikalui, gausi visokeriopą paramą tiek
nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Štai balandžio 22 d. Achemos darbuotojų profesinei sąjungai palaikymą pareiškė dvi didelės ir
įtakingos Europos profesinių sąjungų federacijos.
Europos pramonės profesinė sąjunga “IndustriAll Europe” ir Europos viešųjų paslaugų profesinė
sąjunga (EPSU), kartu atstovaujančios apie 14 mln. darbuotojų, išsiuntė bendrą laišką “Achemos”
vadovybei.
Bendrame laiške darbdaviui aiškiai išreikštas palaikymas Achemos darbuotojų profesinės
sąjungos tikslui pasirašyti kolektyvinę sutartį ir pasmerkta chuliganiška taktika vienašališkai
iškeldinti profesinės sąjungos patalpas iš gamyklos teritorijos į miestą. Tai matoma kaip
bandymas trukdyti ADPS vykdyti savo veiklą ir apsunkinti bendravimą su nariais.
Nėra abejonių, kad šis tarptautinis profesinių sąjungų balsas nuvilnys per visą Europą, o tai
bendrovės prestižui gali kainuoti labai brangiai. Akivaizdu, jog racionaliai mąstantis darbdavys
tokią riziką vargiai norėtų prisiimti.
Naftininkų profesinė sąjunga taip pat yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos
(LPPSF) narė.
LPPSF savo ruožtu yra Europos pramonės profesinės sąjungos “IndustriAll Europe”, Europos
viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU) bei Tarptautinės viešųjų paslaugų profesinės
sąjungos (PSI) narė.
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