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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 Gerbiama NPS bendruomene,

Netrukus įpusės vasara, todėl visi norime spėti pasidžiaugti teisėtai

pelnytu poilsiu ir paatostogauti. Profesinių sąjungų veikloje vasaros

laikotarpiu taip pat numatoma mažiau aktyvių veiksmų ar sprendimų,

nebent jie tampa neatidėliotini ir būtini. Tad šis laikotarpis ne veltui

vadinamas “štiliumi”.

Visgi, tai nereiškia, kad atitolsime nuo nūdienos aktualijų Lietuvoje ir

mūsų įmonėse. 
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Būtent šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos dėl minimalios mėnesinės algos (MMA). Profesinės

sąjungos siūlo didinti MMA pagal dabartinę formulę, kai MMA keliamas 50 proc. nuo vidutinio 

 šalies darbo užmokesčio, kuris, beje, irgi didėja. Tokioms tendencijoms pritaria ir Lietuvos

bankas, kuris skaičiuoja, kad MMA kitais metais turėtų būti 867,67 euro neatskaičius mokesčių,

arba apie 610 eurų į rankas.

Žinome, kad MMA pokyčiai turi įtakos ne tik mažiausias, bet ir vidutines pajamas gaunantiems

darbuotojams. Kintant situacijai, atlyginimai turi būti nuolat peržiūrimi ir apskaičiuojami.

Juolab, kad ir perkamoji darbuotojų galia šiuo metu sparčiai mažėja: infliacija gegužę peržengė

net 18 proc. Manytina, kad, ekonomistams sutartinai progonozuojant recesiją ir visų būtinų

prekių bei paslaugų pabrangimą, įžengiame į nelengvą laikotarpį. 

Todėl dar vasarą, kai bus aiškūs bendrovių pusmečio rezultatai, ir, tikėtina, rinkos tyrimo pagal

HAY darbo apmokėjimo metodologiją gairės, su darbdaviu grįšime prie diskusijų apie darbo

užmokesčio didinimą darbuotojams.

Šiame numeryje kviečiame skaityti pokalbį su NPS jaunimo atstove, AB „ORLEN Lietuva“ Pirkimų

skyriaus specialiste, Rosana Teniene, kuri pastebi, kad šiuo laikotarpiu dauguma žmonių

įsitempę, labai pasinėrę į savo gyvenimą bei rūpesčius, tad ji pasigenda šilto, žmogiško

bendravimo.



Taip pat plačiau skaitykite apie birželio  11-12 dienomis, Šventojoje, vykusias Lietuvos pramonės

darbuotojų šeimų sporto žaidynes, kuriose Naftininkų profesinės sąjungos komanda iškovojo

penkias prizines vietas. Nuoširdžiai dėkoju visiems mūsų komandos nariams už aktyvų

dalyvavimą ir iškovotas pergales!  

Šį mėnesį, Lenkijoje, vyko ir Europos darbo tarybos narių susitikimas, kuriame Lietuvai atstovavo

šios tarybos prezidiumo narė, mūsų kolegė Zita Vilkauskaitė.

 

Apie tai ir kitas naujienas plačiau – šiame leidinyje. Kviečiu skaityti!  

Gražių, saulėtų ir puikių atostogų! 

O dirbantiems linkiu saugoti save karštų dienų metu. Kur bebūtume, ką bedarytume, saugumas -

svarbiausia!

                                        Nuoširdžiai

                                        Sonata Samoškienė
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Tiesioginės konsultacijos metu kalbėta apie atostogų tvarką ir dienpinigius
 
 
 

Birželio 9 dieną, uždaroje Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) narių grupėje Facebooke, įvyko

tiesioginė konsultacija, kurioje NPS pirmininkė Sonata Samoškienė bei teisininkas Kazimieras

Vainoras pristatė informaciją apie atostogų suteikimo ir apmokėjimo tvarką bei garantijas ir

naujoves dėl dienpinigių apskaičiavimo.

Darbuotojams vertėtų pasinaudoti teise į pilnavertį poilsį ir jo apmokėjimą laiku

K. Vainoras informavo, kad kasmetinių atostogų trukmė priklauso nuo to, kiek dienų per savaitę

dirbama. Vadovaujantis DK 126 str., darbuotojams, dirbantiems penkias darbo dienas per savaitę,

suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų, o dirbantiems šešias darbo dienas per savaitę – ne

mažiau kaip 24 darbo dienų kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra

mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių

trukmės atostogos. Tačiau kiti įstatymai ar darbo sutartis gali numatyti ilgesnę atostogų trukmę.

Pasak teisininko, kolektyvinėse sutartyse su darbdaviu galima susitarti ir dėl papildomų atostogų

dienų darbuotojams pagal stažą, ar profesinės sąjungos nariams.  Pavyzdžiui, AB “ORLEN Lietuva”

kolektyvinėje sutartyje, 6 skyriuje, be kita ko, numatyta, jog darbuotojams, už darbo stažą

bendrovėje, išskyrus darbuotojus, kuriems suteikiamos pailgintos atostogos, suteikiamos

papildomos atostogų dienos išdirbus jau pirmuosius metus.

 (Tęsinys 3 psl.)
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K. Vainoras atkreipė dėmesį, kad darbo sutarties šalims

draudžiama susitarti dėl kasmetinių atostogų pakeitimo

pinigine kompensacija, išskyrus vienintelį atvejį, numatytą

DK 127 straipsnio 6 d., t. y., darbo santykių pasibaigimą, kai

darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos

trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį.

S. Samoškienė priminė ir Kolektyvinėje sutartyje numatytas

išimtis dėl atostoginių išmokėjimo bei įmonėse esančią

tvarką.

Keičiasi dienpinigių apmokėjimo tvarka

K. Vainoras informavo, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. dienpinigiai bus apskaičiuojami pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius

dienpinigių dydžius, tačiau mažesni konkretūs dienpinigių dydžiai gali būti numatyti

kolektyvinėje sutartyje ar vietiniame norminiame teisės akte, ir tik po konsultacijų su profesinė

sąjunga, su kuria susitariama dėl aiškių bei objektyvių mažesnių dienpiginių kriterijų.

Teisininkas pabrėžė, kas visais atvejais dienpinigių dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 proc.

Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. 

Jis informavo, kad įstatymai numato, jog kelionės laikas į komandiruotę arba iš jos gali prisidėti

prie darbuotojų atostogų trukmės.

K. Vainoras atkreipė dėmesį, kad birželio 9 dieną įvykusio susitikimo su darbdavio atstovais metu

buvo aptartas ir nauja komandiruotpinigių tvarka. Darbdavys parodė supratimą ir patikino, kad

kai bus parengti dienpinigių kiriterijai, jie bus pateikti suderinti su profesinė sąjunga.

Lenkijoje EDT nariai susitiko su koncerno PKN ORLEN vadovybe, aptarė
atlyginimų didinimo klausimus

 
 
 

Birželio 7-10 dienomis, Lenkijoje, vyko ORLEN kapitalo grupės Europos darbo tarybos (EDT)

narių susitikimas. Jame Lietuvoje veikiančioms ORLEN grupės įmonėms atstovavo EDT narė, AB

„ORLEN Lietuva“ Įrengimų patikimumo ir remonto planavimo skyriaus inžinierė planuotoja, Zita

Vilkauskaitė.

Šio vizito metu EDT nariai susitiko su koncerno PKN ORLEN valdybos pirmininku Daniel Obajtek

bei kitais koncerno atstovais. Susitikime buvo pristatyta informacija apie bendrovių ekonominę

situaciją ir ORLEN kapitalo grupės plėtros perspektyvas. 

Pažymėta, kad artimiausiu metu koncerno bendrovėse masinių darbuotojų atleidimų nenumatyta.

Taip pat pabrėžta, kad dar šiais metais prie koncerno prisijungs naftos perdirbimo bendrovė

"Lotos" ir energetikos įmonė "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo", kuriose iš viso dirba per

30 tūkst. darbuotojų.  
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NPS komanda sporto žaidynėse iškovojo net 5 prizines vietas
 Birželio 11-12 dienomis Šventojoje, poilsio bazėje “Energetikas”, šurmuliavo tradicinės 26-osios

Lietuvos pramonės darbuotojų šeimų sporto žaidynės, į kurias atvyko per 800 pramonės įmonių

darbuotojų ir jų šeimų narių iš visos Lietuvos.

Žaidynėse dalyvavo 17 komandų iš šilumos ūkio, chemijos pramonės, energetikos, kitų įmonių.

Naftininkų profesinei sąjungai renginyje atstovavo per 50 narių su artimaisiais.

Dalyviai rungėsi įvairiose individualiose ir komandinėse rungtyse: sportinės žūklės, rinktinių ir

šeimų tinklinio, virvės traukimo, rąsto pjovimo, bėgimų įvairiose amžiaus grupėse, vaikų ir

suaugusių kvadrato, kliūtinio bėgimo, estafečių, kt. 
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Birželio 9 d. EDT nariai lankėsi Plocke veikiančioje PKN

ORLEN gamykloje, kuri yra didžiausia koncerno

gamykla. 

Anot Lietuvos atstovės Z. Vilkauskaitės, ypač naudingi

buvo vidiniai EDT narių susitikimai. Juose daugiausiai

diskutuota apie infliacijos poveikį bendrovėms,

darbuotojų pajamoms. 
 Akimirka iš susitikimo 

"Kadangi kiek anksčiau EDT nariai išreiškė susirūpinimą dėl sparčiai kylančios infliacijos ir jos

poveikio darbuotojų perkamajai galiai, susitikime PKN grupės personalo direktorė informavo,

kad, siekiant įvertinti darbuotojų darbo užmokesčio adekvatumą kylant infliacijai, bendrovėse

bus atliekamas atlyginimo rinkos tryrimas pagal HAY darbo apmokėjimo metodologiją. O vėliau,

tikėtina, šį rudenį, EDT nariai susitiks plačiau aptarti HAY įvertinimo skirtingose šalyse

rezultatus bei darbo užmokesčio didinimo perspektyvas koncerno mastu", - apibendrina Lietuvos

atstovė. 

Primename, kad koncerno PKN ORLEN Europos darbo tarybą sudaro 16 narių – visų koncerno

PKN ORLEN padalinių, esančių Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir

Vokietijoje, atstovai bei papildomai 3 pakaitiniai nariai. EDT pirmininkė yra profesinių sąjungų

atstovė Edyta Górecka (Lenkija). 

EDT prezidiumą sudaro 4 nariai, jo sudėtyje - ir Zita Vilkauskaitė.

 Sporto žaidynių akimirkos. Foto: Rima Ong 
 (Tęsinys 5 psl.)
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Bėgimai (mergaitės 12-14 m.) - Elžbieta Gladkauskaitė, 2 vieta

Moterų estafetė, 3 vieta

Megakamuolys (moterys), 2 vieta

Bėgimas batais (berniukai) - Ignas Tenys, 3 vieta

Žmonos (draugės) nešimas, 3 vieta.

Šeštadienį vyko žaidynių atidarymas. Dalyviai rikiavosi į iškilmingą eiseną, kurios akcentas –

Ukrainos bei Lietuvos tautiniai simboliai. Taip buvo siekiama palaikyti Ukrainos darbuotojus ir

visus žmones bei parodyti bendrystę su kariaujančia tauta.

Sveikinimo žodį tarė LPPSF pirmininkė Dalia Jakutavičė, Lietuvos profesinių sąjungų

konfederacijos (LPSK) pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos šilumos tikėjų asociacijos prezidentas

Valdas Lukoševičius, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) atstovė Goda

Neverauskaitė bei Danijos profesinės sąjungos 3F atstovas Jorgen Erik Kozak Nielsen.

Nugalėtojų apdovanojimas vyko taures ir medalius įteikiant pasibaigus kiekvienai rungčiai.

Išdalinta  46 taurės ir po 116 aukso, sidabro bei bronzos medalius.

Šeštadienio vakarą vyko dalyvių pamėgta vakaro programa. Joje gausus žaidynių dalyvių būrys

šoko lietuvių liaudies šokį “Oira Oira”, viso vakaro metu grojo muzika pagal dalyvių

pageidavimus.

Mūsų komanda iškovojo 5 prizines vietas:

Sveikiname mūsų prizininkus, didžiuojamės jais ir dėkojame visiems, dalyvavusiems rungtyse!

Taip pat už puikų mūsų komandos dalyvavimo žaidynėse įamžinimą nuoširdžiai dėkojame

Jastrumskų šeimai, ypač Rimai!

Daugiau renginio akimirkų, o taip pat video - šioje nuorodoje:

https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga
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Pokalbiai prie kavos
 

 
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

 

Birželio mėnesio „Pokalbiuose prie kavos“ svečiuojasi AB

„ORLEN Lietuva“ Pirkimų skyriaus specialistė Rosana

Tenienė. Ji nuoširdžiai dalinasi savo įžvalgomis apie

profesinę sąjungą ir narystę joje.

- Rosana, kiek laiko esate profesinėje sąjungoje, kas

paskatino į ją įstoti?

- AB „ORLEN Lietuva“ dirbu tik pusantrų metų - tiek pat

laiko esu ir profesinėje sąjungoje. Klausimų dėl narystės

joje net nekilo: kai tik pakvietė prisijungti, iš karto sutikau. 

mailto:sonata.samoskiene@npsajunga.lt
mailto:npsajunga@gmail.com
https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga
https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga
http://naftininkai.pramprof.lt/


- Ar kada teko kreiptis į profesinę sąjungą pagalbos?

- Profesinės sąjungos pagalbos dar neprireikė, bet žinau, kad

visada, prireikus, galime kreiptis į pirmininkę Sonatą ar jos kolegę

Aistę, kurios visada maloniai atsako į rūpimus klausimus.

- Kaip Jums atrodo, ką, žvelgiant iš jaunos darbuotojos

perspektyvos, pagerintumėte profesinės sąjungos veikloje?

- Pastebiu, kad šiuo laikotarpiu dauguma įsitempę, labai pasinėrę

į savo gyvenimą bei rūpesčius. Gyvenimo tempas kiša koją

natūraliam bendravimui, socializacijai už darbo ribų. 

Mano požiūriu, trūksta daugiau profesinės sąjungos atstovų susirinkimų, susitikimų, pašnekesių

apie rūpimus klausimus. Gal suaktyvinus šiuos susitikimus į veiklą aktyviau jungtųsi jau esantys

profesinėje sąjungoje? O suorganizavus „atvirų durų dieną“, prisijungtų ir nauji nariai. 

Tiesiog pasigendu to paprasto, žmogiško susiėjimo, diskusijų popiečių, kuriose pirmininkė, patyrę

profesinės sąjungos bei tarybos nariai galėtų atsakyti darbuotojams į jiems rūpimus klausimus.

Paprastas ir nuoširdus bendravimas visada pritraukia kitus žmones. 

- Kokią žinutę norėtumėte perduoti kolegoms – ne profesinės sąjungos nariams? 

- Kolegoms, kurie nėra profesinėje sąjungoje, jau ne kartą sakiau, kad stotų į NPS, nes tik mūsų

susitelkimas gali padėti pagerinti mūsų visų ateitį, o ir papildomos naudos, pagalbos visada

sulauksite.

- Ko palinkėtumėte profesinei sąjungai, jos bendruomenei?

- Profesinei sąjungai linkiu nesustoti, nenuleisti rankų ir visada žingsniuoti tik pirmyn! Taip pat

linkiu, kad į gretas įsijungtų kuo daugiau naujų narių! Ačiū už Jūsų šiltą bendravimą! Sėkmės!

- Ačiū, Rosana, už pokalbį ir padrąsinimą!
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 Foto: Rima Ong 

 Visus Jonus
 ir Janinas 

sveikiname su vardo diena!
 

Linksmų Joninių!


