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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 

2022 metus pradėjome su naujai įsigaliojusiomis kolektyvinėmis sutartimis AB “ORLEN Lietuva”,

UAB “ORLEN Service Lietuva” bei Mažeikių politechnikos mokykloje. Jose pavyko išsaugoti

anksčiau buvusias garantijas ir susitarti dėl naujų papildomų naudų darbuotojams bei

profesinės sąjungos nariams. 

Čia norėčiau pasinaudoti proga ir pakviesti kiekvieną darbuotoją susipažinti su savo bendrovės

kolektyvine sutartimi – juk ji svarbiausias dokumentas, kuris reglamentuoja darbo santykius

įmonės lygmeniu. Sutartis visada galite rasti ir jas parsisiųsti NPS interneto svetainėje

naftininkai.pramprof.lt, meniu pasirinkę punktą “Galiojančios kolektyvinės sutartys”. 

Vienas svarbiausių šio mėnesio uždavinių profesinei sąjungai buvo iš naujo grįžti prie klausimo

darbdaviui dėl darbo užmokesčio didinimo 2022 metams AB “ORLEN Lietuva” ir UAB "ORLEN

Service Lietuva" darbuotojams. Todėl sausio 31 d. raštu kreipėmės į benrovių vadovus ir prašėme

apsvarstyti galimybę darbuotojų darbo užmokestį kelti 13 proc. 

Taip pat šiais metais startavome su nauja iniciatyva – tiesioginėmis transliacijomis mūsų

uždaroje narių grupėje Facebook platformoje. Pirmoji tokia transliacija įvyko sausio 26-ąją. 

 

                                                                                                               

Gerbiama NPS bendruomene,

Vos įžengus į naujuosius metus užklupo permainos – jas pajutome

ne tik žiemiškai pasipuošusioje gamtoje, bet ir mūsų kasdienybėje

bei darbinėje veikloje. Nauja koronaviruso banga, dažnai vienas kitą

keičiantys pandemijos suvaldymo sprendimai, infliacijos, o su ja – ir

prekių bei paslaugų kainų - šuolis, o kur dar rūpestis dėl savo ir

artimųjų sveikatos...

Rodos, iššūkių daugėja, tačiau tuo pačiu metu jie iškelia ir naujus

tikslus bei nurodo veiklos kryptis, kviečia dar kūrybiškiau pažvelgti

į situacijas, mokytis ir tobulėti. Tad nenusimename ir atviri

naujovėms bei tvirtai žengiame pirmyn.
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http://naftininkai.pramprof.lt/index.php/galiojancios-kolektyvines-sutartys


Joje kartu su NPS teisininku Kazimieru Vainoru kalbėjome apie naująją kolektyvinę sutartį ir

patobulintas, ar naujas jos nuostatas.

Nariai dalinasi, kad tai puiki alternatyva bendrauti šiuo metu, kai dėl didelio sergamumo nėra

galimybės susitikti su nariais tiesiogiai. Be to, įrašas išlieka, ir nariai gali jį peržiūrėti jiems

patogiu laiku. Planuojame, kad šios transliacijos vyks reguliariai, arba pagal poreikį, ir taps

tradicija.     

Apie tai ir apie kitas profesinės sąjungos aktualijas kviečiu skaityti plačiau.

Na o šio mėnesio “Pokalbių prie kavos” pašnekovas – NPS tarybos narys, AB “ORLEN Lietuva”

elektros ir automatikos skyriaus gamyklos elektros įrenginių operatyvinio valdymo grupės

įrengimų priežiūros ir remonto padalinio elektromonteris Liutauras Stasiulis. 

Dėkoju jam už įžvalgas, o kiekvienam iš Jūsų – kad domitės mūsų veikla ir kad esate kartu su

mumis!

                           Nuoširdžiai,

                           NPS pirmininkė Sonata Samoškienė 
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Pritarta naujai UAB "ORLEN Service Lietuva" kolektyvinei sutarčiai
 

Pažymėtina, kad nors valdyba ir vienintelis akcininkas anksčiau nepritarė profesinės sąjungos

siūlytiems punktams, visgi po įtemptų derybų buvo rastas kompromisas pagerinant kitus

punktus ar įtraukiant naujus.

Naujoje kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad darbuotojams, paskirtiems praktinio mokymo

vadovais, mokama 15 procentų dydžio priemoka nuo jų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio už

faktines darbininkų praktinio mokymo valandas (buvo 10 procentų).

Taip pat pagerintas sutarties 5.11.3  punktas, kuriame numatyta, jog Bendrovės darbuotojų

vaikams nuo gimimo iki 18 metų imtinai numatyta išmoka vasaros poilsiui, o konkretus išmokos

dydis sutariamas derybose su profesine sąjunga. Pažymėtina, kad anksčiau vidine tvarka buvo

nustatyta, jog išmoka vasaros poilsius skiriama tik vaikams nuo 7 iki 18 metų.

 (Tęsinys 3 psl.)

Sausio 6 d. UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbuotojų

konferencijoje buvo patvirtinta nauja šios bendrovės

kolektyvinė sutartis. Kolektyvinė sutartis įsigalioja ir

taikoma nuo 2022 m. sausio 1 dienos. Ji sudaryta

dvejiems metams, su galimybe pratęsti dar vieneriems

metams.  
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Bendrovės darbuotojams, išskyrus dirbančius pagal papildomo darbo, trumpalaikes,

sezonines darbo sutartis arba nepertraukiamai dirbančius Bendrovėje mažiau negu 11

mėnesių, taikomas padidintas kasmetinių atostogų apmokėjimas: paėmus kasmetines

atostogas dalimis - su ne mažesne kaip dešimties darbo dienų atostogų dalimi išmokama

vienkartinė  400 eurų dydžio priemoka (anksčiau buvo 361 EUR).

Darbuotojams bus išmokamos ir didesnės laidojimo išmokos: mirus darbuotojo

sutuoktiniui ar vaikui, išmokama 800 eurų dydžio pašalpa (buvo 500 EUR), o mirus

darbuotojo tėvams išmokama 400 eurų dydžio pašalpa (buvo 300 EUR).

Darbuotojo šeimoje gimus naujagimiui išmokama 200 EUR vienkartinė išmoka (buvo 100

EUR). 

Be to, padidintos ir kitos išmokos:

Taip pat į kolektyvinę sutartį įtrauktas naujas punktas (5.15), numatantis, kad kartą metuose

Bendrovė organizuoja pagerbimo šventę darbuotojams, kuriems iki šventės dienos imtinai

sukako 25, 30, 35, 40 ar 45 metų darbo stažas ir šventės dieną darbuotojams suteikia papildomą

poilsio dieną, apmokamą vidutiniu darbuotojo darbo užmokesčiu.

Naujienos iš NPS Tarybos posėdžių

Sausio 26 d. hibridiniu būdu (nuotolinėmis ryšio priemonėmis ir “gyvai”) vyko Naftininkų

profesinės sąjungos (NPS) tarybos posėdis.

Jame aptarti narystės profesinėje sąjungoje pokyčiai, narių priraukimo aktualijos. 

Posėdyje taip pat nutarta pakartotinai kreiptis į AB "ORLEN Lietuva" darbdavį dėl darbo

užmokesčio pakėlimo darbuotojams 2022 metams, patvirtinta 2021 metų IV ketv. finansinė

ataskaita, aptarti NPS narių ir aktyvo skatinimo tvarka, profesinės sąjungos darbo reglamentas,

NPS ataskaitinės rinkimų konferencijos organizavimo klausimai.

 

 

Į posėdį jungėsi ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia

Jakutavičė. Ji atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu pastebima tendencija, jog įmonėse

socialinis dialogas tampa sudėtingu, ir ne su visais darbdaviais pavyksta susiderėti dėl

kolektyvinės sutarties. Todėl sėkmingai pasibaigusios derybos ORLEN bendrovėse yra vienas iš

gerosios praktikos pavyzdžių. Federacijos pirmininkė pabrėžė, kad pasirašytos sutartys yra

didelis profesinės sąjungos indėlis.
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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

 

Vasario 15 d., 11.00-12.00 val., uždaroje NPS narių

Facebook grupėje, vyks tiesioginė konsultacija, kurioje

pirmininkė Sonata Samoškienė ir teisininkas

Kazimieras Vainoras kalbės apie darbo užmokesčio

tvarką, reglamentuojamą naujose kolektyvinėse

sutartyse. Paaiškinsime skirtumus tarp darbo kodekso

ir kolektyvinės sutarties nuostatų bei atsakysime į

Jūsų klausimus.

Jei dar nesate šios grupės narys, prisijunkite - ten

rasite pačių naujausių aktualijų iš pirmųjų lūpų apie

mūsų veiklą!

Facebook paieškos langelyje tiesiog suveskite "NPS

aktualijos", ir nuoroda nuves į mūsų grupę. Teliks tiks

atsakyti į kelis klausimus, kurie mums leis

identifikuoti, jog jungiasi mūsų profesinės sąjungos

narys, ir netrukus patvirtinsime Jūsų narystę.

Lauksime!

                                                                                                                                   

                                                                                                                                        

 

 

Darbuotojų tarifinį darbo užmokestį indeksuoti kartą per metus;

 Darbuotojams skirti vienkartinį paskatinimą už pasiektus metinius įmonės rezultatus;

 Darbo apmokėjimo sistemą nustatyti Kolektyvine sutartimi;

 Susitarti dėl metinės viršvalandžių trukmės.

Naftininkų profesinė sąjunga palaiko AB "Achema" darbuotojų streiką ir pritaria iškeltiems 

 reikalavimams streikui - pasirašyti kolektyvinę sutartį, kurioje būtų susitarta dėl šių svarbių

klausimų:

Streiko pradžia - 2022 m. vasario mėn. 8 d., nuo 8:00 val.!

 Palaikymas
 

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


Sausio 31 d. Naftininkų profesinė sąjunga (NPS) raštu kreipėsi į AB „ORLEN Lietuva“ generalinį

direktorių Michal Rudnicki dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 13 proc. šiems, 2022,

metams. Tokį sprendimą sausio 26 dieną priėmė NPS taryba.

Profesinė sąjunga rašte prašo darbdavio apsvarstyti galimybę darbo užmokestį darbuotojams 2022

metais padidinti 13 procentų. Kreipimesi pažymima, kad prašymas teikiamas vadovaujantis AB

„ORLEN Lietuva“ naujos kolektyvinės sutarties 4.18 punktu, kuriame numatyta, jog „metinis

bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio didinimas priklauso nuo bendrovės finansinės situacijos ir

infliacijos lygio šalyje“.

Rašte atkreipiamas dėmesys į infliacijos spartaus augimo tendenciją ir su tuo susijusį darbuotojų

perkamosios galios sumažėjimą bei pragyvenimo pabrangimą.

Profesinės sąjungos nuomone, darbo užmokesčio didinimas bendrovės darbuotojams 13 proc. yra

būtinas. Tai padėtų išlaikyti esamus darbuotojus ir pritraukti naujus specialistus - juk tai darbas,

reikalaujantis specifinių žinių ir gebėjimų. Tuo pat metu sutarimas dėl darbo užmokesčio

padidinimo darbuotojams pakeltų ir darbdavio kartelę rinkoje, o tai galiausiai atsilieptų didesniu

pelnu ateityje.

Pažymėtina, kad profesinė sąjunga klausimą dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo iškėlė

sausio 26 d. įvykusio susitikimo su darbdavio atstovais metu. Tąkart buvo išreikštas lūkestis, kad

didesnis darbo užmokestis darbuotojams būtų išmokamas nuo vasario 1 dienos.

Tačiau ar profesinės sąjungos prašymas bus išgirstas, paaiškės po to, kai bus gautas koncerno PKN

ORLEN akcininko atsakymas.

Taip pat tą pačią dieną buvo išsiųstas prašymas dėl darbo užmokesčio didinimo ir UAB "ORLEN

Service Lietuva" vadovui Tadui Tuomenui. Jame prašoma peržiūrėti darbuotojų atlyginimus

remiantis  Kolektyvinės sutarties 4.8 punktu, kuriame numatyta, jog metinis bazinio (tarifinio)

darbo užmokesčio didinimas priklauso nuo Bendrovės finansinės situacijos ir infliacijos lygio

šalyje, ir padidinti darbo užmokestį darbuotojams 13 proc.

"Negalime paneigti, kad prie UAB „ORLEN Service Lietuva“ rezultatų prisidėjo kompetentingi

darbuotojai, todėl darbo užmokesčio didinimas yra sąžiningas ir būtinas sprendimas. Tikimės

sklandaus dvišalio dialogo ir bendradarbiavimo", - pažymima rašte.

  

 

Pokalbiai prie kavos
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NPS kreipėsi dėl darbo užmokesčio didinimo darbuotojams

 (Tęsinys 6psl.)

Sausio mėnesio rubrikoje „Pokalbiai prie kavos“ kalbinome Naftininkų

profesinės sąjungos (NPS) tarybos narį, AB “ORLEN Lietuva” elektros

ir automatikos skyriaus gamyklos elektros įrenginių operatyvinio

valdymo grupės įrengimų priežiūros ir remonto padalinio

elektromonterį Liutaurą Stasiulį, kurio istorija atskleidžia, kad

pilietiniai pagrindai ir supratimas apie profesinių sąjungų svarbą

pradedami formuoti jau šeimoje. 
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- Liutaurai, papasakokite apie savo kelią į profesinę sąjungą.

- Prieš įstodamas į profesinę sąjungą daug nesvarsčiau. Dar būdamas paauglys mačiau gerą mamos

pavyzdį. Mama tuomet buvo Rietavo valstybinės miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkė.

Gal tada, tarybiniais laikais, profesinės sąjungos siekiai buvo skirtingi, bet mačiau kaip ji

nuoširdžiai stengėsi dėl kiekvieno nario - ar gimus vaikui, ar išvykus mokytis, ar sergant. Kartą

metuose organizuodavo keliones. Jau tada supratau, kad susibūrę galime daug pasiekti. Todėl kai

tik lenkų koncernas nupirko Mažeikių termofikacinę elektrinę buvau pirmasis, kuris įstojo į

„Mažeikių naftos“ profesinę sąjungą, ir nuo to laiko praėjo jau apie 20 metų. Prieš tai priklausiau

TEC-o (termofikacinės elektrinės) profesinei sąjungai, bet mūsų buvo nedaug, o štai gamyklos

profesinė sąjunga atrodė jėga.

Dabar esu atstovas taryboje nuo mūsų padalinio, todėl geriau suprantu profesinės sąjungos virtuvę.

- Visuomenėje pastebimas vis didesnis susiskaldymas ir susvetimėjimas. Kaip manote, ar profesinė

sąjunga turi kokią nors galią tokioje aplinkoje?

- Žinoma, dabartinė situacija mūsų šalyje ir pasaulyje liūdina: žmonės susiskaldę, darbdaviai

praranda verslus, vienas kitą daliname į skiepytus ir ne. Tai neramina ir kelia įtampą. Šiandien,

kaip niekada, labai reikalinga vienybė. Tik susivieniję, kartu galime įtakoti įstatymus, vyriausybės

sprendimus ir kurti žmonių gerovę.

- Tad kokią matote profesinės sąjungos viziją?

- Norėčiau matyti profesinę sąjungą ryžtingesnę, kalbančią griežtesniu tonu, kai darbuotojų

lūkesčiai neišgirstami, bet čia pat suprantu, kad mūsų dar mažai.

Todėl linkiu visoms profesinėms sąjungoms pritraukti išsilavinusius autoritetus, lyderius,

galinčius suprantamai perteikti žmonėms, kad vienybėje - galybė.

- Ir pabaigai - ką palinkėtumėte kolegoms, ne profesinės sąjungos nariams?

- Tikrai turiu ne vieną pažįstamą - ne profesinės sąjungos narį. Bendraudamas suprantu, kad

žmogus vadovaujasi kažkokia klaidinga informacija, jog profesinė sąjunga nesvarbi, kad

kolektyvinė blogiau už Darbo kodeksą. O juk iš tiesų yra atvirkščiai – kolektyvinė sutartis pagal

galiojančius įstatymus ne tik kad negali pabloginti Darbo kodekso, bet joje dar galima susitarti ir

dėl tokių papildomų garantijų, kurios nenumatytos Kodekse.

Atrodo, kad dalis žmonių dar labai painiojasi įstatymų labirintuose, ir šis nežinojimas „pakiša koją“

bandant kalbėtis profesinės sąjungos tema, ar raginant stoti į profesinę sąjungą.

Todėl ne nariams, svarstantiems dėl įstojimo į profesinę sąjungą, ar abejojantiems jos nauda,

norėčiau palinkėti pasidomėti, paskaityti pagrindinį darbuotojų teises ir darbo santykius

reglamentuojantį įstatymą – Darbo kodeksą, įsigilinti į mūsų įmonės kolektyvinę sutartį, pabandyti

suprasti, kas būtų, jeigu netektume kolektyvinės sutarties ir darbuotojų atstovavimo. Galbūt

klaidingas požiūris imtų keistis? 

- Tikėkimės, kad taip ir nutiks, juolab, kad matosi vis daugiau ženklų, kad profesinių sąjungų

judėjimas atsigauna - darbuotojai drąsiau buriasi į piketus, streikus ir kitas akcijas, kurias

organizuoja profesinės sąjungos.

Liutaurai, ačiū Jums labai už svarbias įžvalgas ir malonų pokalbį!


