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Pirmininkės Sonatos Samoškienės žodis
 Gerbiama NPS bendruomene,

Vasario mėnesį galėčiau pavadinti lūžio mėnesiu, atnešusiu ženklių

pokyčių į mūsų gyvenimus. Kai kurie jų bus įrašyti istorijoje –

esame svarbių įvykių liudininkai, kurie lems ne ne tik mūsų, bet

galimai ir ateinančių kartų gyvenimus.

KARAS UKRAINOJE - IŠŠŪKIS ŽMOGIŠKUMUI 

Turbūt labiausiai kiekvieną iš mūsų sukrėtė prasidėjęs karas

Ukrainoje. Jis prikausto mūsų dėmesį, išjudina giliausias ir

stipriausias emocijas. Tačiau tuo pat metu sukrečiantys pastarųjų

dienų įvykiai leidžia pajusti, kad susivieniję esame stirpūs, ir ta

vienybė virsta galingu pilietiniu pasipriešinimu, kuris, akivaizdu,

tapo itin nemalonia kliūtimi net ir šalto proto Rusijos diktatoriui,

bet tuo pat metu stipria motyvacija ukrainiečiams. 
Viso pasaulio žmonių vienybė karo akivaizdoje rodo, kad mums labai svarbu išsaugoti esmines

vertybes, demokratiją, tiesą, viltį ir gerumą. 

Naudodamasi proga norėčiau pakviesti prisidėti prie pagalbos ukrainiečiams pagal savo

galimybes – daiktais, rūbais, avalyne, medicininėmis priemonėmis, finansine pagalba pervedant

lėšas labdaros organizacijoms, savanoryste, kt. Tuo pačiu pasistenkime išlaikyti rimtį ir

nepasiduoti pykčiui bei neapykantai rusakalbių atžvilgiu - didelė dalis rusų tautybės asmenų

nieko dėti dėl skaudžių įvykių Ukrainoje.

ISTORINIS STREIKAS "ACHEMOJE"

Kitas svarbus vasario mėnesio įvykis – streikas “Achemoje” siekiant kolektyvinės sutarties, kuris

analogų neturėjo net nuo pat Lietuvos nepriklausomybės pradžios, nes tapo pirmuoju streiku

privačiame sektoriuje. Ir tai išskirtinis įvykis, įeisiantis į mūsų šalies bei kitų Baltijos valstybių

profesinių sąjungų istoriją.

Streikuojantys darbuotojai daugiau nei dvi savaites atlaikė didžiulį darbdavio spaudimą bei

įtampą. Jų ryžtas toks didelis, kad buvo pasirengę streikuoti ir ilgiau, tačiau dėl įvykių Ukrainoje

paskelbus nepaprastąją padėtį streiką teko laikinai sustabdyti. 
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Visgi darbuotojai neatmeta galimybės, kad, pasibaigus nepaprastajai padėčiai, ir vėl gali tekti

imtis streiko veiksmų. 

Beje, Naftininkų profesinė sąjunga palaikė streikuojančius darbuotojus protesto akcijoje

Vilniuje, prie “Achemos” būstinės, o taip pat pervedė finansinę paramą į streiko fondą, išsiuntė

kreipimąsi į “Achemos” vadovus su prašymu palaikyti streiko reikalavimus, kvietė pasirašyti

tarptautinę peticiją, remiančią streiką, kt.

KOLEKTYVINĖS SUTARTYS - STABILUMO GARANTIJA

Aplinkoje vykstantys pokyčiai gali sukelti nesaugumo jausmą, įtampą, tačiau stabilumo

suteikia tvirti susitarimai. Todėl ORLEN bendrovių darbuotojai gali jaustis ramiau net ir

stiprių sukrėtimų akivaizdoje, nes darbdavys turi ieškoti galimybių taikyti sutartyse nustatytas

garantijas, o esant aplinkybėms, lemsiančioms įmonės veiklą ir darbuotojų sąlygas, dėl

priimamų sprendimų tartis su profesine sąjunga.

Jeigu dar nesusipažinote su naujai įsigaliojusia savo bendrovės kolektyvine sutartimi, tai labai

kviečiu tai padaryti: visas ORLEN bendrovėse galiojančias kolektyvines sutartis galite rasti

mūsų interneto svetainėje, skyrelyje “Galiojančios kolektyvinės sutartys”.

JAU GALIMA SKIRTI PARAMĄ PROFESINĖMS SĄJUNGOMS

Šiame “NPS aktualijų” numeryje plačiau primename apie galimybę pervesti profesinei sąjungai

0,6 proc. nuo per 2021 metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai Jums nieko papildomai

nekainuos, tačiau mums padės dar kokybiškiau tęsti savo veiklą. Beje, už 2020 m. gavome

5696,27 eurus Jūsų ir kitų bendraminčių paramos! Ačiū!

Taip pat kviečiu skaityti interviu su kolege, naujai išrinkta NPS tarybos nare, AB „ORLEN

Lietuva“ techninės priežiūros grupės inžiniere,  Vilma Ivanauskiene.

Ji pirmoji moteris, kuri nusprendė pasidalinti mintimis rubrikoje “Pokalbiuose prie kavos”.

Nors pokalbis vyko dar iki karo Ukrainoje, vis dėlto Vilmos įžvalgos nepraranda aktualumo.

Linkiu mums visiems neprarasti drąsos, nepasiduoti stingdančiai panikai ir baimei, tačiau savo

gerais darbais bei gebėjimais prisidėti prie geresnės ir taikesnės aplinkos kūrybos. 

                             Nuoširdžiai

                            Pirmininkė Sonata Samoškienė
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Kovo 2 d. įvykusiame Lietuvos pramonės profesinių sąjungų (LPPSF) tarybos posėdyje buvo

diskutuojama apie situaciją karo siaubiamoje Ukrainoje.

Federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė informavo, kad tą pačią dieną vyko susitikimas su

kolegomis iš Ukrainos profesinių sąjungų. 

 
 (Tęsinys 3 psl.)

 Parama Ukrainos žmonėms
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Kolegos iš Ukrainos dalinosi šiandienine situacija šalyje ir savo išgyvenimais karo metu. Jiems

dėl emocinės naštos ir nuolat patiriamos įtampos buvo sunku kalbėti, veržėsi ašaros.

Anot Ukrainos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininko Jurijaus Pižuk, okupantai

neturi jokio žmogiškumo, bombarduoja net darželius, ligonines, gimdymo namus. Jis sakė, kad

šiuo metu vykstančią beprotybę galima sustabdyti tik bendromis pastangomis. Šiandien nėra

italo, ispano, šveicaro - šiandien mes visi esame globalus vienis. Ir tai yra mūsų visų kova už

gėrį, žmogiškumą bei demokratiją. 

Ukrainos profesinių sąjungų atstovai dalinosi, kad šiuo metu reikalinga visokeriopa pagalba:

piniginė, daiktais, rūbais, medikamentais. Taip pat būtini ir skubūs politiniai sprendimai: kad

būtų atvertas oro tiltas humanitarinei paramai tiekti (nes parama nepasiekia okupuotų miestų),

kad Ukraina būtų pripažinta šalimi kandidate į Europos Sąjungą, kt. 

Be to, labai svarbu komunikuoti su įvairiais kontaktais Rusijoje (organizacijomis, fiziniais

asmenimis) siekiant informuoti organizacijas, gyventojus apie realią situaciją Ukrainoje,

kviečiant solidarizuotis prieš Putino vykdomą genocidą.

LPPSF valdybos posėdyje buvo nuspręsta rinkti bendrą federacijos fondą Ukrainos profesinėms

sąjungoms, kadangi LPPSF nuolatos palaiko kontaktą su kolegomis ir gauna pačią naujausią

informaciją, kokios ir kiek pagalbos konkrečiai reikia.

Artimiausiame Naftininkų profesinės sąjungos tarybos posėdyje svarstysime, kaip prisidėti prie

šios iniciatyvos. 

NPS pašalpų komitetas - pirmininkė Romutė Gulbinienė, narys Edmundas Kliauba;

Pareigybių vertinimo komisijos narė Vilma Ivanauskiene;

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos tarybos narys Valdemaras Stelmokas.

Vasario 15 d.  vyko Naftininkų profesinės sąjungos tarybos posėdis.

Į posėdį rinkosi naujos sudėties taryba, kurią papildė 6 nauji nariai.

Posėdyje patvirtintas NPS biudžetas ir veiklos bei renginių planas 2022 metams, aptarti

rinkiminės konferencijos organizavimo klausimai.

NPS veiklos plane numatyta organizuoti ataskaitinę-rinkiminę konferenciją, kuri planuojama

birželio 1 d., tarpininkavimas nariams darbo užmokesčio didinimo, kolektyvinės sutarties

vykdymo klausimais, teisinės konsultacijos, komunikacija su nariais, dėmesys naujų narių

pritraukimui ir esamų išlaikymui, mokymų, renginių organizavimas, dalyvavimas protesto

akcijose, solidarumo veiksmai su profesinėmis sąjungomis tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu

mastu, bendradarbiavimas su kitų šalių ORLEN grupės bendrovėmis, dalyvavimas Europos darbo

tarybos veikloje, kt.

Posėdyje išrinkti:

 Naujienos iš NPS tarybos posėdžių
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4. Edmundas Kliauba - Gamybos padalinio Nr.3 Bitumo gamybos įrenginys, Fakelų ūkio ir

šiluminės energijos tinklų baras, Suspausto oro, azoto ir vandens tiekimo baras, Elementinės

sieros gamybos įrenginys;

5. Žydrūnas Strazdauskas - Gamybos padalinys Nr.2;

6. Valdemaras Stelmokas - Gamybos padalinys Nr.1;

7. Vilma Ivanauskienė - Mechanikos skyriaus Gamybos valdymo, Technologijų ir investicijų,

Mechanikos, Įrengimų priežiūros ir remonto, Įrengimų patikimumo ir remonto planavimo,

Elektros ir automatikos skyriaus Techninės kontrolės ir analizės grupė (išskyrus Gamyklos

elektros įrenginių operatyvinio valdymo grupė) .

8. Vaidas Balsys - Logistikos padalinys;

9. Vaidas Šakinis - Valymo įrengimų cechas;

10. Sigitas Valatka - Gamybos padalinio Nr.3 Bendrojo personalo grupė, Suskystintų dujų baras,

Siurblinių Nr.55, 15 baras, Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras;

11. Jurij Grigorjev - Iždo, finansinio planavimo ir kontrolės skyrius, Investicijų efektyvumo ir

finansinės analizės skyrius, Apskaitos ir mokesčių administravimo skyrius, Informacinių

technologijų skyrius, Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyrius, Investicijų skyrius,

Kontrolės ir saugos skyrius, Veiklos palaikymo skyrius, Pirkimų skyrius, Centriniai sandėliai;

12. Romutė Gulbinienė - Orlen Service Lietuva – Teritorijų ir patalpų priežiūra;

13. Kęstutis Špokauskas - Orlen Service Lietuva – Automatikos departamentas;

14. Aurelija Perminienė - Mažeikių politechnikos mokykla – Viekšnių skyrius.
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Kovo 15 d. vykome į streikuojančių "Achemos" darbuotojų

palaikymo akciją Vilniuje. Nuoširdžiai dėkojame NPS

tarybos nariui Valdemarui Stelmokui ir NPS nariams

Rolandui Juciui bei Kęstučiui Strazdauskui, kurie

išreiškė palaikymą kolegoms iš "Achemos". 

Achemiečiai perduoda savo padėką visiems, kurie

solidarizuojasi su jais ir jų reikalavimais. 

 

 Solidarumas

NAUJĄJĄ NPS TARYBĄ SUDARO ŠIE ATSTOVAI:

1. Marius Ancevičius - Kokybės tyrimų centras;

2. Liutauras Stasiulis - Elektros ir automatikos skyriaus

Gamyklos elektros įrenginių operatyvinio valdymo grupė;

Šiluminė elektrinė;

3. Simonas Bukys - Vamzdynų ir terminalo operacijų

padalinys;
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Jau galima paremti Naftininkų profesinės sąjungos

veiklą pervedant dalį savo praėjusiais metais

sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį – 0,6

proc.

Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galite skirti

ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus

laikotarpis yra iki 2025 metų (pastarieji praėję

kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

SVARBU: nuo 2022 m. sausio 1 d. skirti pajamų

mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus galite tik

elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo

sistemą (EDS), teikiant prašymą FR0512 (5 versija). Tą

padaryti lengvai ir paprastai gyventojams padės

naujasis paramos vedlys.

Prašymo formą galite pateikti iki 2022 m. gegužės 2 d. 

 

Pokalbiai prie kavos
 

Jau galima paremti profesinę sąjungą skiriant 2021 m. sumokėto GPM 
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Pirmuosiuose “Pokalbiuose prie kavos” kalbinome aktyvius

Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) vyrus, na o šįkart mūsų

pašnekovė – naujai išrinkta NPS tarybos narė Vilma

Ivanauskienė, AB „ORLEN Lietuva“ techninės priežiūros grupės

inžinierė.

Tiesa, su gerbiama pašnekove kalbėjomės dar neįsibėgėjus karui

Ukrainoje, kai net neįsivaizdvome, kad situacija pasaulyje taip

drastiškai pasikeis.

 
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

 

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ SKIRTI PARAMĄ:

Ø Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI

priemonėmis.

Ø Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti

paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše – „Prašymas skirti paramą“.

Ø Gavėjo pavadinimas - Naftininkų profesinė sąjunga; idenifikacinis numeris (kodas) –

167209442.

Ø Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams galima skirti iki 0,6 proc. (0,6 proc. – tai

papildoma parama, kuri nėra 1,2 proc. dalis.).

Iš anksto dėkojame už paramą!

 

mailto:sonata.samoskiene@npsajunga.lt
mailto:npsajunga@gmail.com
https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga
https://www.facebook.com/naftininkuprofsajunga
http://naftininkai.pramprof.lt/
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- Vilma, trumpai prisistatykite: kuo dirbate AB „ORLEN Lietuva“, koks buvo Jūsų kelias į

profesinę sąjungą? 

- Tik baigusi mokslus Kauno technikos universitete, 1991 metais, įsidarbinau „Mažeikių nafta“

remonto mechaniniame ceche inžiniere - konstruktore. Įmonėje prasidėjus restruktūrizacijai,

2010 metais, perėjau dirbti jau tuo metu į AB „ORLEN Lietuva“ techninės priežiūros  grupę,

inžiniere, ir iki šiol čia dirbu. 

Į profesinę sąjungą įstojau tik įsidarbinusi, nes tuo metu dauguma Remonto mechaninio cecho

darbuotojų buvo jos nariais. Būtent šio cecho profesinės sąjungos nariai buvo labai aktyvūs -

aktyviai dalyvavo visose veiklose, visada buvo pirmose gretose. Tad suprantama, kad pamažu ir aš

įsiliejau į profsąjunginę veiklą. 

- Kodėl iki šiol esate profesinėje sąjungoje, kokia narystės joje prasmė? 

Kelerių dešimtmečių laikotarpyje įmonės profesinei sąjungai teko išgyventi sunkių periodų:

keitėsi savininkai, vyko įmonės restruktūrizacija, buvo atsisakoma tam tikrų veiklų, mažino

darbuotojus. 

Mačiau, jog profesinė sąjunga stengėsi ir darė viską, kas nuo jos priklauso, kad apgintų savo 

 narius. Deja, ne viskas priklauso nuo profesinės sąjungos pastangų. Manau, kad dar daug kas

atsimena laikotarpį, kai derybos su darbdavio atstovais dėl kolektyvinės buvo sudėtingos -

darbdavys nėjo į derybas dėl papildomų naudų darbuotojams. Ir tik profesinės sąjungos narių

susitelkimas padėjo derybose rasti sutarimą bei išlaikyti pagrindines naudas, buvusias

ankstesnėje kolektyvinėje sutartyje. 

Vertindama šią organizacijos patirtį galiu drąsiai sakyti, kad profesinės sąjungos jėga yra patys

profsąjungos nariai, ir kuo bus daugiau narių, tuo organizacija bus stipresnė. Tai yra pagrindinis

motyvas, kodėl aš iki šiol esu NPS narė.      

- Visuomenėje pastebimas vis didesnis susiskaldymas ir susvetimėjimas. Ar profesinė sąjunga

turi kokią nors galią tokioje aplinkoje? 

- Vyraujantis visuomenės susiskaldymas ir susvetimėjimas nepalengvina profesinių sąjungų

veiklos. Todėl jos jungiasi į konfederacijas, federacijas, bendradarbiauja su kitų šalių

profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis organizacijomis. Tai suteikia galimybę pasidalinti

patirtimi siekiant bendrų tikslų, plėtoti socialinę partnerystę, dalyvauti renginiuose,

mokymuose. 

- Kokį savo indėlį matote profesinėje sąjungoje? 

Mano pačios indėlis profesinėje sąjungoje nėra didelis. Niekada nebuvau labai nutolusi nuo

profesinės veiklos, o tuo pačiu ir profesinės sąjungos. Daugiau ar mažiau visada domiuosi kas

vyksta, kas naujo mūsų organizacijos veikloje. 

Tačiau suprantu, kad kai esi taryboje, tenka priimti sprendimus ne tik už save, bet ir už kitus

narius ar net visus bendrovės darbuotojus, atstovauti jų nuomonei. 

 (Tęsinys 7 psl.)



Tiesą sakant, kol kas nekėliau sau jokių tikslų, susijusių su profesine sąjunga. Kadangi taryboje

esu ne pirmą kartą žinau, kad laikas NPS taryboje savaime iškelia tam tikrus uždavinius. Esu

tikra, kad visada darysiu tai, kas man atrodo teisinga, ir visada būsiu už sąžiningą dialogą. 

- Pabaigai - Jūsų linkėjimai profesinės sąjungos nariams ir tiems, kurie dar nėra į ją įstoję. 

- Kolegoms, kurie nėra profesinės sąjungos nariai, noriu palinkėti, kad stotų į profesinę sąjungą.

Nes tik profesinės sąjungos dėka turime kolektyvinę sutartį, kadangi dalyvauti kolektyvinėse

derybose ir sudaryti kolektyvinę sutartį gali tik profesinė sąjunga. 

Profesinės sąjungos bendruomenei noriu palinkėti būti vieningai, siekti socialinio dialogo su

darbdaviu, o profesinės sąjungos nariams - supratimo ir palaikyti vienas kitą nelengvoje

veikloje. 

- Ačiū Jums už atvirą ir malonų pokalbį. Sėkmės Jūsų naujoje veikloje būnant NPS tarybos nare!

 

P. S. Pastarųjų dienų įvykiai Ukrainoje ir pasaulio reakcija bei pilietinis aktyvumas atskleidė,

kad gebame susitelkti vardan bendro tikslo ir pasipriešinti stipriai neteisybės bei agresijos

jėgai. 

Tad net jeigu šią minutę dar negalime pasakyti, kas laimės Ukrainoje - šaltas brutalumas, ar

teisingumas, visgi atsiranda viltis, kad žmonės visame pasaulyje dabar, ima dar labiau vertinti

solidarumą ir vienybę.

Mūsų stiprybė - vienybėje!
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