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NAFTININKŲ PROFESINĖS
SĄJUNGOS AKTUALIJOS 

 

Įsibėgėjęs procesas dėl naujų kolektyvinių derybų ir

kolektyvinių sutarčių sudarymo bendrovėse AB “ORLEN

Lietuva” ir UAB “ORLEN Service Lietuva” tapo aktualiausia

artimiausių mėnesių Naftininkų profesinės sąjungos (NPS)

veiklos sritimi. Abiejose bendrovėse iki šių metų pabaigos

tikimasi susitarti dėl naujų kolektyvinių sutarčių. 

AB “ORLEN Lietuva” liepos 14 d. sutarta dėl derybinės

grupės susitikimų kas savaitę, esant poreikiui – du.  Šiame

posėdyje jau aptarti pirmieji du skyriai „BENDROJI DALIS“

ir „KOLEKTYVINĖS SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAS

IR VYKDYMO KONTROLĖ“, išskyrus keletą punktų – šie

punktai bus aptarti artimiausiu metu.

Kitas AB „ ORLEN Lietuva“ ir Naftininkų profesinės

sąjungos Kolektyvinės sutarties šalių posėdis vyks 2021

rugpjūčio 6d. Posėdyje planuojama aptarti Kolektyvinės

sutarties projekto 3 skyrių “DARBO SUTARČIŲ

SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS” ir 9 skyrių

“DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA DARBE”.

Pastarasis UAB “ORLEN Service Lietuva” kolektyvinės

sutarties komisijos posėdis įvyko liepos 26 d. Jame buvo

svarstomi kai kurie 4 skyriaus “DARBO APMOKĖJIMAS IR

DARBO ORGANIZAVIMAS” punktai. Tačiau derybų šalys

sutarė, jog dėl dalies 4 skyriaus nuostatų bus diskutuojama

ir kitame posėdyje, kurio data paaiškės antroje rugpjūčio

pusėje, darbdavio atstovams grįžus iš kasmetinių atostogų.
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Įsibėgėjo derybos dėl naujų
kolektyvinių sutarčių

naftininkuprofsajunga
http://naftininkai.pramprof.lt/

Facebook NPS aktualijų grupėje nariams
Bendrovės intranete

 

SUSISIEKIME:
El. paštas:

sonata.samoskiene@npsajunga.lt,
npsajunga@gmail.com

Mob. tel. +370 620 97348
 
 

MUS RASITE:
https://www.facebook.com/

S. Samoškienė: norime būti
girdimi ir išgirsti Jus 
Profesinės sąjungos pirmininkė Sonata

Samoškienė atkreipia dėmesį, kad

pastaruoju metu dėl COVID-19 situacija

bendrovėje AB „ ORLEN Lietuva“ nuolat

kinta, nes darbuotojams sergant įvedama

trijų lygių reagavimo sistema, atsiradus

rizikai užsikrėsti COVID-19 infekcija. Dėl

tos priežasties šiuo laikotarpiu tenka

atidėti planuotus gyvus susitikimus su

darbuotojais padaliniuose ir ieškoti

alternatyvių būdų komunikuoti su nariais,

pasitelkiant technologijas bei nuotolines

priemones.

(Tęsinys 2 psl.)
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„Stengiamės kuo dažniau apie savo veiklą rašyti mūsų Facebook profilyje, taip pat turime uždarą NPS

aktualijų grupę profesinės sąjungos nariams, kurioje dalinamės įvairiomis naujienomis, akimirkomis iš

posėdžių ir konferencijų, skelbiame apklausas, konkursus, informuojame apie įvairius renginius,

akcijas, kt. Be to, primenu, jog turime ir mūsų interneto puslapį bei erdvę bendrovės intranete. Žinoma,

atsižvelgiant į dabartinę situaciją, siunčiame informaciją ir el. paštu, ar skambiname nariams telefonu“ ,

- dalinasi S. Samoškienė. 

Pirmininkė kviečia narius aktyviau sekti informaciją internetinėje erdvėje, taip pat turintiems Facebook

paskyrą jungtis į NPS aktualijų grupę. Pasak jos, šioje grupėje vyksta ir vasaros klausimo konkursas,

kuriame nariai kiekvieną vasaros penktadienį kviečiami atsakyti į klausimą iš profesinių sąjungų

veiklos ir socialinio dialogo srities, o teisingai atsakiusiems dovanojami specialūs prizai. Konkursas

vyks iki rugsėjo 1 dienos.

Siekiama, kad į NPS veiklą aktyviau įsitrauktų jaunieji darbuotojai, todėl jiems jau rugsėjo pirmomis

dienomis planuojamas dviejų dienų motyvacinis renginys. Renginio programa netrukus bus parengta, ir

kai bus žinoma visa reikalinga informacija, ji bus paskelbta tiek Facebook grupėje, tiek kitose erdvėse.

„Prisitaikyti prie dabartinės padėties, kai negalime gyvai bendrauti su nariais, nėra lengva, o ir patiems

trūksta tiesioginio bendravimo bei susitikimų su nariais. Be to, puikiai suprantame, kad daliai

darbuotojų nuotolinis bendravimas vis dar nėra priimtinas. 

Tačiau turime kūrybiškai pažvelgti į esamą situaciją ir naudoti esamas galimybes, nors galbūt ir nėra

paprasta. Dėkojame nariams, kurie parekomendavo parengti ir atspausdinti profesinės sąjungos veiklos

apžvalgos leidinį (pirmąjį jo numerį ir turite savo rankose). 

Neprarandu vilties, jog mums pasiseks išgirsti vieniems kitus ir likti susitelkusiems net ir tokiose

neapibrėžtose kritinėse situacijose. Todėl kviečiu: bendraukime, kalbėkimės, dalinkimės ir aukime

kartu!”, - apibendrina NPS pirmininkė.
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Gražios likusios vasaros!


