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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 Gerbiama NPS bendruomene,

Lapkričio mėnuo Naftininkų profesinei sąjungai ypatingas: kasmet šį mėnesį

minime savo organizacijos gimtadienį. Šiemet jis - 32-asis. Mūsų organizacijai

- lygiai tiek pat metų, kiek ir Lietuvos nepriklausomybei, todėl esame visų per

šiuos dešimtmečius įvykusių istorinių įvykių liudytojai. Kartu ištvėrėme ir

mūsų įmonėje kilusius iššūkius dėl reorganizavimo ar greitai besikeičiančios

bendros geopolitinės bei ekonominės situacijos. 

Jūs visi kartu ir kiekvienas atskirai esate mūsų profesinės sąjungos

pagrindas. Todėl mums visada smagu šią progą minėti kartu su jumis. 
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Šiais metais mūsų uždaroje narių Facebook grupėje organizavome šventinį žaidimą NPS

firminiam prizui laimėti, dovanojome firminius rašiklius visiems nariams, o aktyvių narių dėka,

prie profesinės sąjungos reklaminio stendo Mažeikių miesto prieigose, iškilo šventinis sniego

senis. Apie tai - šiame leidinyje.

Tiesa, šventinė nuotaika pynėsi su nerimu: gimtadienio išvakarėse susitikimuose su darbuotojais

nuskambėjo teiginiai, kad profesinė sąjunga nereikalinga, ar kad narystė joje neturi prasmės.

Tikiu, kad darbuotojai, išsakę šias mintis, neturėjo piktų intencijų, o be to, natūralu, kad mąstome

skirtingai. 

Tačiau abejoti profesinės sąjungos indėliu reiškia užsimerkti prieš visą mūsų pirmtakų nuveiktą

sunkų darbą, vardan visų ORLEN įmonių darbuotojų gerovės. Vertėtų atsiminti, kad būtent šių

ilgamečių pastangų ir dialogo su darbdaviu dėka mūsų darbuotojai gali džiaugtis saugiomis ir

pakankamai geromis darbo sąlygomis. 

Beje, čia mūsų darbai tikrai nesustos - ir toliau sieksime kuo geresnių ir oresnių sąlygų mūsų

nariams bei visiems darbuotojams, jūsų teisių užtikrinimo. 

Norėčiau pažymėti, kad neabejotinai kiekvienas yra laisvas rinktis - būti profesinės sąjungos

nariu, ar ne: mūsų organizacija veikia laisvanoriškais pagrindais. 

Tačiau negaliu nepaminėti, jog šiandien visi ORLEN darbuotojai naudojasi papildomomis

garantijomis, numatytomis mūsų kolektyvinėse sutartyse. Svarbu, kad kolektyvinė sutartis galima

tik kai įmonėse yra veikianti profesinė sąjunga - kitu atveju kolektyvinės derybos nevyksta, tad ir

papildomos naudos darbuotojams vargiai pasiekiamos.



Profesinė sąjunga taip pat prižiūri, kaip vykdomas šis susitarimas su darbdaviu. Be to, kolektyvinė

sutartis negimsta savaime: jos turinį "lipdo" ir gludina visas būrys mūsų kolegų. Tarp derybinės

grupės atstovų - aktyvūs profesinės sąjungos nariai, kurie su šio teisės akto nuostatomis dirba

laisvu nuo darbo metu, visuomeniniais pagrindais ir neatlygintinai. Juk tą laiką jie galėtų skirti

savo malonumui ar laisvalaikiui su artimaisiais. 

Didžiulis komandinis darbas vyksta dar iki derybų - mūsų atstovai surenka visų jūsų pasiūlymus

ir nuomones bei juos apibendrina, kad šie pageidavimai nuostatų forma atsidurtų kolektyvinės

sutarties turinyje. 

Todėl galiu drąsiai teigti, kad kiekvienas nesantis Naftininkų profesinėje sąjungoje darbuotojas

naudojasi tuo gėriu, kurį kuria jo kolegos. 

Šiame lapkričio mėnesio leidinyje taip pat kviečiu skaityti apie Vilniuje įvykusį profesinių

sąjungų jaunimo renginį, kuriame dalyvavo ir NPS atstovai. O mūsų interviu rubrikai "Pokalbiai

prie kavos" kalbinome vieną iš pirmųjų NPS pirmininkų Arvydą Adomavičių, kuris mūsų

organizacijai vadovavo nelengvu 1991-1994 m. laikotarpiu.

Baigdama noriu labai nuoširdžiai padėkoti visiems NPS tarybos nariams, mūsų jaunimo

atstovams, su kuriais galiu be baimės pasitarti bei kartu ieškoti atsakymų į labai svarbius

darbuotojų atstovavimo klausimus.

Ačiū Jums, kad liekate profesinėje sąjungoje, ir kad net giliausių sukrėtimų laikotarpiu sugebame

susitelkti bei išlikti viena skaitlingiausių profesinių sąjungų šalyje!  

Primenu, kad, kilus klausimams, visada galite kreiptis į profesinę sąjungą el.paštu

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

                              Su šiltais linkėjimais,

                              Pirmininkė Sonata Samoškienė 
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Prie NPS stendo iškilo šventinis sniego senis
 Lapkričio 27 d., prie Naftininkų profesinės sąjungos (NPS)

reklaminio stendo Mažeikių miesto prieigose, iškilo šventinis

sniego senis! 

Jį mūsų organizacijos 32-ojo gimtadienio proga nulipdė NPS

nariai.

Už šaunią idėją bei iniciatyvą dėkojame mūsų nariams Sigitui

Kazlauskui ir Ilonai Kontrimienei! 

mailto:sonata.samoskiene@npsajunga.lt
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Naujienos iš susitikimų su nariais

Lapkričio 9 d. įvyko susitikimas su NPS nariais iš Logistikos padalinio Naftos produktų krovos

cecho Krovos baro Nr.1 dėl papildomos poilsio dienos savijautos atstatymui (KS 5.18 p.)

Lapkričio 10 d. vyko susitikimas su darbuotojais Gamybos padalinyje Nr. 1, LK-1. Susitikime

dalyvavo NPS pirmininkė ir AB „ORLEN Lietuva“ personalo direktorė. Kalbėta dėl darbo

užmokesčio didinimo galimybių, dėl per mažo apmokėjimo už blokų išmokimą, naujokų mokymo,

kuro kompensacijos darbuotojams, gyvenantiems už miesto ribų, nuolaidos degalams, HAY tyrimo

rezultatų (Brigada A (2), kt.

Lapkričio 15 d. vyko susitikimas su UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbuotojais ir NPS nariais.

Susitikimo metu kalbėta apie darbo užmokesčio didinimą, narystės profesinėje sąjungoje svarbą,

dėl patalpos, kurioje darbuotojai pietauja, atnaujinimo galimybės

Lapkričio 17 d. vyko susitikimas su NPS nariais iš AB „ORLEN Lietuva“ Mechanikos skyriaus.

Susitikimo metu kalbėta apie narystės profesinėje sąjungoje svarbą, nario mokesčio dydį,

kolektyvinės sutarties pagerintus punktus ir jų naudas. 

Lapkričio 22 d. vyko susitikimas su UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbuotojais ir NPS nariais iš

elektrotechnikos laboratorijos ir mechanikos skyriaus. Susitikimo metu kalbėta apie darbo

užmokesčio didinimą, infliaciją, narystės profesinėje sąjungoje svarbą, darbo rūbų papildomo

komplekto išdavimą. 

NPS nariai dalyvavo jaunimo konferencijoje, Vilniuje

Lapkričio 19-20 dieną, Vilniuje, viešbučio "Art City INN"

konferencijų centre, įvyko Lietuvos profesinių sąjungų

konfederacijos Jaunimo centro konferencija. Joje Naftininkų

profesinės sąjungos nariai Ilona Vasiliauskaitė bei Julius

Nabažas atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų

federacijai (LPPSF).

Konferencijoje Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Priemonių

įgyvendinimo organizavimo skyriaus patarėja Ramunė Grigienė pristatė šios tarnybos veiklą,

jaunimo įsidarbinimo, stažuočių, kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų įgijimo priemones, jaunimo

verslumo galimybes.

Jaunimo lyderė Alina Tankeliun pristatė Jaunimo centro veiklos ataskaitą, vyko kūrybinės

dirbtuvės.

Sekmadienį judėjimo profesinės sąjungos G1PS atstovai Viltė Zaveckaitė ir Naglis Autukas  pristatė

savo įžvalgas apie ekologines profsąjungas, dalyviai atliko praktines užduotis.

Taip pat renginio metu vyko palaikymo akcija ETUC Youth/CES Jeunes kampanijai BAN UNPAID

INTERNSHIPS, siekiant, kad jaunimo stažuotės būtų apmokamos. 

Pasak NPS narės Ilonos, "renginys buvo smagus ir informatyvus, jaunimiečiai išvyko namo su

nuostabiomis emocijomis ir nauju žinių bagažu."

 Nuotraukoje: akimirka iš konferencijos 



Pokalbiai prie kavos
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- Arvydai, kaip atradote profesinę sąjungą?

Mano kelias profesinėje sąjungoje prasidėjo dar tais laikais kai gamykloje visi turėjo būti

profesinės sąjungos nariais. Jauni specialistai – ne išimtis: įsidarbinai tuometinėje “Mažeikiu

naftoje” ir įstojai į profesinę sąjungą. Plačiau su šia organizacija susipažinau pirmomis darbo

dienomis, kai teko pakovoti dėl bendrabučio (jaunai specialistų šeimai).

- Na o kaip Jums sekėsi būti profesinės sąjungos vadovu?

Tai buvo įdomus ir nedėkingas laikotarpis. Dirbant pirmininku teko daug ko išmokti, kalbėti su

įvairiais darbuotojais - nuo direktorių iki valytojos.

Profesinės sąjungos pirmininko darbas - kaip šachmatų partija. Pirmu ėjimu niekada nelaimėsi,

todėl būtina strateguoti. Profesinė sąjunga gali laimėti ar pasiekti gerų rezultatų tik po keleto

gerai apgalvotu ėjimų. Todėl tarybai būtina įsiklausyti į vienas kitą, tapti vieninga komanda ir

pamėginti rasti būdus, kaip kuo geriau atstovauti visoms darbuotojų grupėms – juk tai, ko reikia

operatoriui, nebūtinai reikšminga inžinerinės pakraipos darbuotojui. 

- Kodėl iki šiol esate profesinėje sąjungoje, kas Jus motyvuoja joje likti?

Šiandien esu profesinės sąjungos nariu dėl pagarbos šiai organizacijai ir lojalumo. 

- Kaip manote, ar profesinė sąjunga šiandieniame pasaulyje apskritai turi kokią nors galią?

Manau, kad šiandieniniame gyvenime profesinės sąjungos vaidmuo labai skiriasi nuo to

laikotarpio, kai jos buvo kuriamos. Pirmosios organizacijos kūrėsi dėl darbininkų ir jų šeimų

išgyvenimo, o dabar jos kovoja dėl papildomų garantijų darbuotojams ir dėl geresnio gyvenimo.

Štai paimkime danų modelį – ten profesinėms sąjungoms priskirtas ir socialinių garantijų

užtikrintojo vaidmuo, panašiai kaip mūsų SODRA.

Apskritai, profesinė sąjunga – tarsi atsvara darbo santykiuose, kad verslininkai netaptų godūs ir

dalintųsi uždirbtu pelnu su darbuotojais. Tačiau pasaulis nuolat vystosi, gyvenimas tobulėja, ir

natūralu, kad profesinėms sąjungoms tenka ieškoti savo vietos po saule – joms vis sunkiau išlikti

įtakingoms.

Lapkričio mėnesį savo mintimis mūsų rubrikai “Pokalbiai prie

kavos” sutiko pasidalinti buvęs profesinės sąjungos pirmininkas

Arvydas Adomavičius, kuris šiuo metu yra AB „ORLEN Lietuva“

Investicijų skyriaus inžinierius planuotojas, bendrovėje dirbantis

daugiau nei tris dešimtmečius. Arvydas mūsų organizacijai

vadovavo pačiu jautriausiu laikotarpiu - 1991-1994 m., kai, vos tik

atgavus nepriklausomybę, vyko radikalūs pokyčiai mūsų šalyje.

Be to, kolega yra kelionių mėgėjas, ir sako, jog kažkada patyrė

nepamirštamus nuotykius išvykoje po Žydrąjį krantą, gyvenant

kemperyje.  Foto: iš A. Adomavičiaus  asm. archyvo 



Štai ir mūsų įmonėje profesinei sąjungai stinga populiarumo. Gal ji nėra atradusi savo nišos? O

gal ir darbuotojai tampa drąsesni ir patys sugeba iškelti klausimus bei juos išspręsti, kreiptis į

darbdavį? Be to, įtakos gali turėti ir pačios bendrovės siekis tobulėti, siekti aukštesnių veiklos

standartų, lygiuotis į pažangiausias tarptautines įmones. Turbūt laikas parodys, kuria kryptimi

vystysis profesinės sąjungos darbas.
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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

 

- Ką pasakytumėte kolegoms – ne profesinės sąjungos

nariams?

Norėčiau pasakyti, kad profesinė sąjunga gerus darbus

kartais daro tyliai, ir turbūt sunku būtų juos visus

paminėti. Nario psichologinis palaikymas, patarimas ir

finansinė parama, atsitikus nelaimei, nėra garsiai

skelbiami. Profesinė sąjunga - tai komanda iš kurios mes

norime gauti viską, tačiau reikia nepamiršti ir kažkuo

prisidėti. Štai kai profesinė sąjunga išsidera gerą

kolektyvinę sutartį, tuomet to nuveikto darbo vaisiais

naudojasi ir naudą gauna visi bendrovės darbuotojai, net

ir ne nariai.

- Jūsų linkėjimai profesinei sąjungai, jos bendruomenei. 

Profesinei sąjungai linkiu išsaugoti komandos dvasią bei vienybę, priimti objektyvius sprendimus! 

- Dėkojame Jums už pokalbį ir linkime turiningų kelionių!

 
Darbo teisės naujienos trumpai

Šiuo metu svarstomos Darbo kodekso pataisos, kurios leistų darbuotojams pasibaigus darbo

valandoms nereaguoti į elektroninius laiškus, žinutes ar skambučius. 

Taip pat svarstoma ir daugiau Darbo kodekso pakeitimų, tarp kurių ir siūlymas įpareigoti

darbdavius sumokėti darbuotojui padidėjusias išlaidas, jeigu jis dirba nuotoliniu būdu.

Pavyzdžiui, dirbant iš namų, darbdavio galėtų būti prašoma sumokėti dalį išlaidų už elektrą,

internetą ar kitas paslaugas. 

Europos Parlamentas ir Europos Taryba priėmė direktyvą dėl deramo minimaliojo atlyginimo

nustatymo. Jos nuostatos galios ir nustatant minimalųjį darbo užmokestį mūsų šalies

dirbantiesiems. Direktyva nustatoma, kad nustatydamos MMA dydį valstybės narės privalės

atsižvelgti į perkamąja galią, bruto darbo užmokestį, darbo užmokesčio augimo tempą, darbo

našumą. Nauja yra tai, kad, nustatant minimalųjį atlygį, papildomai reikės atsižvelgti į žmonių

perkamąją galią, t. y. pragyvenimo išlaidas. Be to, minėta direktyva nustato, kad valstybės,

kurių kolektyvinių sutarčių aprėptis nesiekia 80 procentų, privalo imtis priemonių,

skatinančių kolektyvinių sutarčių sudarymą. Todėl turi būti stengiamasi, kad būtų

pasirašomos olektyvinės sutartys įmonėse, kurios šiuo metu Lietuvoje dengia tik ketvirtadalį

darbuotojų.
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