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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 Gerbiama NPS bendruomene,

Ilgėjantys vakarai, krintantys lapai ir rudens rimtis kviečia ilgėtis kažko

jaukaus ir šildančio. O Vėlinių išvakarės grąžina mintis apie mūsų

artimuosius, su kuriais kažkada suvedė gyvenimas, taip pat kviečia peržvelgti

santykius su esančiais šalia, stiprinti tarpusavio ryšius. 

Ne veltui ir profesinių sąjungų bendruomenėje rudenį gausu susitikimų,

konferencijų, mokymų ir kitokių veiklų, kurios suartina ir stirpina

solidarumo jausmą. To ypač reikia užklupus nelengvam laikotarpiui ir gausiai

informacijai, labiau keliančiai įtampą nei teikiančiai tikėjimo rytojaus diena.
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Norime būti organizacija, kuri, spręsdama painius darbo santykių klausimus, būtų ir viltį

teikianti bendruomenė: siekiame skleisti žinią, kad visi esame vienoje valtyje, ir tik ieškodami

išeičių kartu galime išlaviruoti neramiame problemų ir krizių sūkuryje.

Todėl spalio mėnesį organizavome susitikimus su nariais įvairiuose padaliniuose, darbdavio

atstovais. Spalio 19 dieną viešėjo bei su AB “ORLEN Lietuva” darbdavio ir profesinės sąjungos

atstovais susitiko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė,

jos pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos

pirmininkė Inga Ruginienė.

Susitikimuose pavyko paliesti daug svarbių temų: diskutavome apie profesinės sąjungos veiklą,

darbuotojų atstovavimą, socialinio dialogo naujoves, darbo užmokesčio didinimo tendencijas,

pramonės sektoriaus įmonių veiklos aktualijas. Kalbėta ir apie kolektyvinių sutarčių naudą,

darbuotojų įsitraukimą į profesinės sąjungos veiklą, profesinių sąjungų judėjimo aktualijas, kt.

Taip pat spalį vyko NPS narių susitikimas su Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atstovais. 

 Susitikime buvo diskutuojama apie psichologinio smurto ir priekabiavimo darbe bei artimoje

aplinkoje prevenciją, bendrovėje taikomas mobingo, diskriminacijos ir priekabiavimo prevencijos

taisykles bei etikos kodeksą, svečiai atsakė į kilusius klausimus. 

Be to, profesinė sąjunga spalio 28 d. organizavo išvyką į Šiaulius, kur aplankėme AB "Šiaulių

energija“, susitikome su profesinės sąjungos aktyvu, vyko edukacinė programa.  



O mūsų darbuotojai, kurių darbas susijęs su chemija, spalio 23-ąją minėjo savo profesinė šventę –

Chemiko dieną. Ta proga kalbinome pozityvią energiją spinduliuojančią Iloną Vasiliauskaitę, AB

 "ORLEN Lietuva" laborantę. Kviečiame skaityti interviu su šia jauna NPS nare!

Linkiu Jums visiems jaukumo ir vidinės šviesos!

Taip pat primenu, kad, kilus klausimams, visada galite kreiptis į profesinę sąjungą el.paštu

sonata.samoskiene@npsajunga.lt, ar telefonu +370 620 97348.              

                                          

                                         Nuoširdžiai

                                       Sonata Samoškienė
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Profesinės sąjungos atstovų ir darbdavių susitikime - apie susitarimus su
darbuotojais ir kitas aktualijas

 
 
 

Spalio 19 d., AB "ORLEN Lietuva“ administraciniame

pastate, įvyko profesinių sąjungų ir darbdavio atstovų

susitikimas. Jame dalyvavo personalo direktorė Daina

Binkauskienė, personalo administravimo vadovė Birutė

Pakalniškienė, kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe

direktorius Saulius Pocevičius, generalinio direktoriaus

pavaduotojas gamybinės veiklos valdymui Audrius

Daugnora, iždo, finansinio planavimo ir kontrolės

direktorė Airida Riepšaitė, Lietuvos pramonės

profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia

Jakutavičė, jos pavaduotoja Jurga Subačiūte-Žemaitienė,

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė

Inga Ruginienė, Naftininkų profesinės sąjungos

pirmininkė Sonata Samoškienė, teisininkas Kazimieras

Vainoras bei komunikacijos koordinatorė Jūratė

Jasiūnienė.

Susitikime aptartos socialinio dialogo aktualijos

įmonėje, atlyginimų didinimo perspektyvos pramonės

sektoriuje, infliacijos bei energetinės krizės poveikis

įmonės planams, kt.
 Akimirkos iš susitikimų

 (Tęsinys 3 psl.)
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Darbdavio atstovai pažymėjo, kad socialinio dialogo būklė bendrovėje tikrai gera, o svarbiausia,

jog bendradarbiavimo su profesine sąjunga prasmę mato vis daugiau padalinių vadovų, kurie taip

pat įsitraukia į šį procesą. Suprantama, kad darbuotojai turi savo lūkesčius, tačiau ne visada

įmonė juos gali tenkinti, todėl ieškoma kompromisų susitarimų būdu.

Kalbėta, kad sunkiais laikotarpiais AB "ORLEN Lietuva“ siekiama palaikyti kolektyvo dvasią,

pavyzdžiui, nors administracijos darbuotojai ir turi galimybę dirbti lanksčiai, nuotoliniu būdu,

tačiau visgi dauguma šių darbuotojų renkasi darbą biure. Tai yra viena iš būdų solidarizuotis su

gamybos padalinių darbuotojais.

Taip pat pažymėta, kad bendrovė kol kas nejaučia energetinės krizės naštos, nes įmonė turi

galimybę generuoti elektros energiją savo šiluminėje elektrinėje. Todėl tikimasi, kad dabartinė

sudėtinga situacija Europoje nesutrukdys vystyti įmonės strateginius planus.

Profesinių sąjungų atstovai atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra gerosios praktikos pavyzdžių, kai

įmonė tariasi su darbuotojais, įtraukia juos į sprendimų priėmimą, ir AB "ORLEN Lietuva“ yra

viena iš jų, nors istorijoje yra buvę ir įtemptų laikotarpių. 

Tačiau gera valia ir noras kartu ieškoti sprendimų pastaraisiais metais pagerino bendrovės

socialinio dialogo mikroklimatą. 

Akcentuota ir kolektyvinių susitarimų nauda, ypač sektoriaus lygiu. Pasak profesinių sąjungų

atstovių, tokiuose susitarimuose galima susitarti dėl darbuotojams ir darbdaviams palankių

sąlygų konkrečiame sektoriuje įtraukiant ir papildomas garantijas, kurių nėra numatyta darbo

kodekse. Susitarimai tarp darbuotojų ir darbdavių – tarsi cementas, kuris padeda stiprinti

bendrovės pamatus, išvengti įtampos ir ginčų.

Susitikime taip pat aptarta šių metų infliacijos įtaka darbuotojų atlyginimams bei jų didinimo

tendencijai. Pažymėta, jog patirtis parodė, kad ekonomistų prognozės ne visada gali atspindėti

realybę, todėl įmonės įvairiai sprendžia darbo užmokesčio didinimo klausimą – vienos indeksuoja

ir tokią sistemą yra nusimačiusios kolektyvinėse sutartyse (kaip yra ir AB "ORLEN Lietuva"), kitos

didina atlyginimus atsižvelgdamos tik į konkrečią įmonės finansinę situaciją. 

Pažymėta, jog bendrovės darbuotojams atlyginimų didinimo klausimas itin jautrus, todėl prie jo

bus grįžtama ateinančių metų pradžioje.

Vėliau vyko profesinės sąjungos atstovų ir svečių susitikimas su NPS nariais.  

Jame buvo diskutuojama apie profesinės sąjungos veiklą, darbuotojų atstovavimą, socialinio

dialogo naujoves, darbo užmokesčio didinimo tendencijas, pramonės sektoriaus įmonių veiklos

aktualijas.

Be to, konfederacijos ir federacijos atstovės dalyvavo NPS tarybos posėdyje ir susitiko su NPS

tarybos nariais. Kalbėta apie kolektyvinių sutarčių naudą, darbuotojų įsitraukimą į profesinės

sąjungos veiklą, profesinių sąjungų judėjimo aktualijas.

Tarybos posėdyje personalo direktorė Daina Binkauskienė pristatė HAY Group atlikto bendrovės

atlyginimų rinkos tyrimo rezultatus. 

Vėliau buvo sprendžiami kiti einamieji klausimai. 



Naujienos iš susitikimų su nariais
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Spalio 13 d. įvyko NPS ir UAB "ORLEN Service Lietuva“ darbdavio atstovų susitikimas. Jame NPS

pirmininkė Sonata Samoškienė, vadovaudamasi nuo 2022-08-01 d. pasikeitusiu Darbo kodekso

(DK) 138 straipsniu, pasiūlė pakeisti UAB "ORLEN Service Lietuva“ Kolektyvinės sutarties punktą

8.15, nustatantį papildomų poilsio dienų darbuotojams, auginantiems vaikus iki 12 metų, tvarką. 

 Darbdavio atstovai iš esmės sutiko su profesinės sąjungos pateikta nauja minėto punkto

redakcija, tačiau pasiūlė artimiausiu metu sušaukti Kolektyvinės sutarties komisiją dėl šio punkto

naujos redakcijos patvirtinimo. 

Susitikime aptarta ir bendrovės komandiruočių apmokėjimo tvarka, įgyvendinant DK pataisas,

kurios įsigaliojo nuo liepos 1 d. Šalys sutarė, kad šiuo metu tikslinga laikytis Kolektyvinės

sutarties 4.16 ir 4.17 punktuose nustatytos tvarkos, o esant poreikiui, vadovaujantis įstatymų

tvarka, bus derinama nauja punktų redakcija.

Taip pat susitikime buvo grįžta ir prie ankstesnio klausimo dėl kavos aparato įmonės bendro

naudojimo patalpose, iš kurio darbuotojai galėtų nemokamai įsipilti kavos. Bendrovės vadovas

Tadas Tuomenas patikino, jog šis klausimas jau sprendžiamas ir netgi svarstoma galimybė

pastatyti ne vieną, o du kavos aparatus. 

Susitikimas su UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbdavio atstovais 
 

Spalio 05 d. įvyko susitikimas su AB "ORLEN Lietuva"

Logistikos padalinio Naftos produktų krovos baro nr. 1

nariais. Susitikime kalbėta dėl Kolektyvinės sutarties

priedo nr. 3 "Pozicijų sąrašas, kuriose dirbantiems

darbuotojams suteikiama viena papildoma poilsio diena"

pildymo (taškiniam pylimui).  

Spalio 24 d. įvyko susitikimai su Valymo įrengimų cecho

Mechaninio ir biologinio valymo baro, Valymo įrengimų

cecho Mechaninio ir biologinio valymo baro - jungtinės

siurblinės ir Valymo įrengimų cecho Hidrotechninių

įrengimų ir naftingo šlamo perdirbimo baro nariais.

 
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

 

Susitikimų metu diskutuota apie Kolektyvinės sutarties naudas ir nuostatas, infliacijos poveikį,

darbo užmokesčio didinimo galimybes. 

Vilniuje minėjome Tarptautinę dieną už orų darbą
Spalio 7-ąją, Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje, minėjome Tarptautinę dieną už orų darbą. Akcijoje

darbdaviams, valdžios atstovams ir visuomenei priminėme, jog visi darbai būti teisingai

atlyginami, kad darbuotojai galėtų patenkinti savo poreikius. 

Kartu su kolegomis iš kitų profesinių sąjungų statėme simbolinę Maslovo poreikių piramidę, kuri

parodė, kad kol nepatenkinti žmonių fiziologiniai poreikiai, tol jie negali rūpintis nieku kitu.

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


Susitikimo metu pažymėta, jog sveikos darbo aplinkos be smurto apraiškų kūrimo sėkmei

užtikrinti reikalingas administracijos, darbuotojų, padalinių ir skyrių vadovų, darbuotojų atstovų

bei profesinių sąjungų bendradarbiavimas. Todėl pirmiausia rekomenduotina pradėti spręsti

psichologinio smurto problemas įmonės viduje ir taip skatinti socialinį dialogą. 

Atkreiptas dėmesys, kad, nors darbo santykiuose darbuotojas yra laikomas silpnesniąja šalimi,

visgi vykdyti savo pareigas privalo ne tik darbdavys, bet ir darbuotojas. 

Kilus ginčui ir prasidėjus tyrimui labai svarbu būti aktyviems, taip pat rinkti įrodymus: laiškus,

žinutes, garso, vaizdo įrašus, pasirūpinti liudininkais, nes VDI inspektoriai, po skundo pateikimo,

vertina visumą. 

Negalėjusieji į susitikimą su VDI atstovais atvykti nariai galėjo šį susitikimą stebėti gyvai uždaroje

NPS aktualijų grupėje, Facebooke. Daugiau apie VDI rekomendacijas, pateiktas susitikimo metu,

galima rasti mūsų interneto svetainėje  naftininkai.pramprof.lt.
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Vyko diskusija  apie psichologinio smurto prevenciją darbo aplinkoje 
 
 

Spalio 20 dieną vyko Naftininkų profesinės sąjungos narių susitikimas su Šiaulių Valstybinės

darbo inspekcijos (VDI) teritorinio skyriaus patarėju - vyriausiuoju darbo inspektoriumi

Virginijumi Jankausku ir Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos Psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vyriausiąja inspektore Giedre

Lukošiene. Taip pat diskusijoje dalyvavo ir AB "ORLEN Lietuva“ personalo direktorė Daina

Binkauskienė.

NPS nariai lankėsi Šiauliuose

Spalio 28 d. NPS organizavo išvyką

autobusu į AB "Šiaulių energija“, kur per

20 mūsų profesinės sąjungos narių

susipažino su jos veikla bei susitiko su AB

"Šiaulių energija“ profesinės sąjungos

aktyvu. 

Susitikime buvo diskutuojama apie psichologinio

smurto ir priekabiavimo darbe bei artimoje aplinkoje

prevenciją, bendrovėje taikomas mobingo,

diskriminacijos ir priekabiavimo prevencijos

taisykles bei etikos kodeksą, svečiai atsakė į kilusius

klausimus. 

Vėliau Chaimo Frenkelio viloje vyko edukacinė maisto degustavimo programa "Košerinio maisto

paslaptys“, kurios metu dalyviai supažindinti su košerinio maisto ypatumais ir ruošimo specifika,

buvo vaišinami tradiciniais žydų valgiais. Išvyka autobusu ir edukacinė programa nariams

nekainavo.

 Kartu su kolegomis iš AB "Šiaulių energija"

http://naftininkai.pramprof.lt/


Pokalbiai prie kavos
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-Ilona, koks buvo Tavo kelias į profesinę sąjungą, kas paskatino į ją įstoti?

- AB "ORLEN Lietuva" dirbu nuo 2021 gegužės. Įsidarbinau, kaip mėginių ėmėja, Kokybės tyrimų

centre. Praėjus keliems mėnesiams buvo pasiūlytos laborantės pareigos, tad šiuo metu ir dirbu

Kokybės tyrimų centre - laborante.

Į profesinę sąjungą įstojau netrukus po įsidarbinimo bendrovėje. Mane paskatino taip pat jaunas

kolega - laboratorijos darbuotojas. Jis papasakojo apie profesinės sąjungos privalumus, pakvietė

ir mane, todėl aš nedvejodama ir sutikau. 

-Ar buvo kilę atvejų, kai Tau ar kolegoms reikėjo kreiptis į profesinę sąjungą?

- AB "ORLEN Lietuva" dirbu kiek daugiau nei metai, ir per šį laiką dar neteko kreiptis į profesinę

sąjungą dėl problemų darbe - tikiuosi ir neteks. Tačiau žinau, kad jei tik reikėtų, būtų suteikta

visokeriopa pagalba. 

-Kaip Tau atrodo, ką, žvelgiant iš jaunos darbuotojos perspektyvos, pagerintumei profesinės

sąjungos veikloje, kokia kryptimi?

-Jeigu leidžiate pafantazuoti, tai labai norėčiau, kad profesinės sąjungos veikloje dalyvautų kuo

daugiau jaunų, talentingų, žingeidžiu, kūrybingų kolegų. O jų tikrai mes turime. Aš nesakau, kad

šiuo metu taip nėra, bet kartais pasigendu jaunųjų kolegų iniciatyvos. Norėčiau, kad būtume

stipri, vieninga, draugiška profesinė sąjunga. Čia labai tinka senas geras posakis "vienas lauke -

ne karys". 

-Tad kaip tuomet reikėtų didinti profesinės sąjungos patrauklumą tarp jaunų darbuotojų, kaip

pritraukti tuos aktyvius narius?

-Manau, jog mes, kaip profesinės sąjungos nariai, turėtume daugiau kalbėti apie narystės pliusus

ir agituoti kolegas stoti į profesinę sąjungą - kaip ir mano atveju, kai kolega labai man paprastai

ir suprantamai paaiškino, kas yra Naftininkų profesinė sąjunga ir kodėl ji svarbi. 

Man patiko kažkada perskaityta mintis, jog kai atsitinka sunkumų, dažiausiai jau būna per vėlu

stoti į profesinę sąjungą. Tai panašu į draudimo agento vizitą name, kuris jau apimtas gaisro

liepsnų. 

Kartais girdime, kad profesinėse sąjungose trūksta jaunų lyderių,

kurie įneštų naujų vėjų ir paskatintų kitaip pažvelgti į esamas

problemas bei darbuotojų patiriamus iššūkius. Tačiau Naftininkų

profesinė sąjunga (NPS) – išimtis. Džiugu, kad į šios organizacijos

veiklą įsitraukia vis daugiau jaunų darbuotojų, kuriems ne vis

vien, kokia ateitis laukia tiek jų pačių, tiek aplinkinių. 

Viena iš jų – veikli ir pozityvią energiją nuolat spinduliuojanti

Ilona Vasiliauskaitė, AB "ORLEN Lietuva" laborantė. Spalio 23

dieną minimos Chemiko dienos išvakarėse kalbiname Iloną apie

jos kelią bendrovėje ir profesinėje sąjungoje.  Foto: iš I. Vasiliauskaitės asm. archyvo 



-Teko girdėti, kad be profsąjunginės veiklos, darbo ir mokslo esi aktyvi visuomenininkė. Gal gali

papasakoti, ką dar veiki ir kaip Tau pavyksta suderinti visas tas veiklas.

- Nelabai mėgstu kalbėti apie save (šypsosi). Kaip ir minėjote, dirbu, mokinuosi ir dar esu savo

kaimelio (Pievėnų k. Mažeikių rajone, aut.) bendruomenės pirmininkė. Bendruomenei tik vieneri

metai, tačiau, mano manymu, mums visai neblogai sekasi. Noriu pasidžiaugti, kad šiuo metu yra

kuriamas dokumentinis filmas apie mano kaimelį, tai tenka dar bendradarbiauti ir su filmo

kūrėjais.

Mano kredo: "kuo daugiau darai, tuo daugiau pasidaro" arba "nusišypsok, būna kam ir blogiau". 

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

- Tikrai rekomenduoju daugiau pasidomėti ir stoti į profesinę sąjungą, kad nekiltų tokių situacijų,

kaip minėtasis draudimo agento apsilankymas degančiame name. Geriau pasirūpinti saugumu iš

anksto. 

- Ko palinkėtumei profesinei sąjungai, jos bendruomenei?

-Mūsų profesinei sąjungai linkiu taip ir toliau uoliai dirbti dėl visų AB „ORLEN Lietuva“

darbuotojų, ginant, pagerinant, saugant, sprendžiant problemas, organizuojant mokymus.

Aš tikrai džiaugiuosi būdama Naftininkų profesinės sąjungos nare, taipogi myliu savo darbą ir

linkiu kiekvienam užduoti sau klausimus "Kas jei ne aš? Kas jei ne mes?“! 

-Labai ačiū už nuoširdų pokalbį ir linkime sėkmės!
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