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DЁL KoNSULTAсIщ

Valstфёs lmonё Ignalinos atominё еlеktrinё (toliau - {monё), siеkdama vykdytl parеigq

priеS priimant sprendimus, galinёius turёti esminёs itakos darbo organizavimui {monёjе ir

darbuotojц teisinri padёёiai, informuoti bеi konsulшotis su darbuotojц atstovais dёl tokio

sprеndimo priейasёiц tеisiniц еkonominiъ soоialiniц padariniц darbuotojams, priеrnoniц tiеms

padariniam iSvеngti, 2О|5 m. ba|andйio _ geguйёs mёnеsiais nе kart4 [monёs kolеktyv,inёjе

sutartyjе nustatyta tvarka kviеtё valstybёs imonёs Ignalinos atominёs еlektrinёs jungtinq profrsiniц

s4jungц atstоvybq (toliau _ JPSA) i konsultaсijas dёl nеpagrindiniц kontroliuojamos Zonos pastatц

patalpц dezaktуvacijos paslaugц pirkimo, taёiau JPSA i kоnsultaсijas nеatvykо. [monё, nustaёiusi

nеpagrindiniц kontroliuojamos Zonos pastatц patalpц dezaktуvacijos paslaugц viеSojo pirkimo

laimёtoj 4 nutarё organizuoti pakartotinеs konsultaсijas.

- Atkreiptinas dёmеsys, kad [monёs Kolеktyvinёs sutartiеs 6 strфsnyjе numatyta, jоg

konsultacijos vykdomos organizuojant du posёdйius _ informaсin! bеi konsultaсini. Informaсinio

posёdйio tikslas yra supaйindinti darbuotojц atstovus su klausimo lsmе' patеikti trukstam4

informaсijqbеi atsakymus ! visus su nagrinёjamu dalykш susijusius JPSA klausimus. Informaсinio

posёdйio mеfu JPSA nеgavusi atsakymц i kilusius klausimus gali praSyti iki konsultaоinio

posёdйio diеnos patеikti trukstamq informacijq. [monё, kviеsdama darbuotojц atstovus i

konsultaсij as, siеkia igyvеndinti Siuos informaсinio posёdйio tikslus.

AtsakydamiL20I6 m. sausio 28 d. raStе Nr. 10-09 patеiktus praSymus informuojamе:

1. Sprеndimas pirkti nеpaфndiniц kontroliuojamos zonos pastatц patфЧ dеzaktyvaсijos

paslaugas уa фndйiamas viеSфц pirkimц kоmisijos nustatlo laimёtojo pasiulymu. ViеSцjц

pirkimц proсеduras rеglamеntuоja Liеtuvos Rеspublikos vieSфц pirkimц istatymas. ViеЁцiц

pirkimц istatymas nфareigoja rеikalauti, kad Paslaugц tеikёjas patеiktц savo kainоdaros

taisyklеs, t. y. iSskaidytц pasiulytos paslaugц kainos sudёtinеs dalis ir lvardintц i kokius kritфus

atsiйvеlgiant buvo pasiulyta atitinkama paslaugos kaina. Atsiйvеlgiant i tai informuojamе, kad
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[monё nеgali patеikti duomenц ar i Laimёtojo pateiktq kainоs pasiulymq buvo iskaiёiuotas 2015

mеtais ivykEs minimalios mёnоsinёs algos padidёjimas.

2. Pirkimo dokumentuose numatytas paslaugos tеikimо terminas 10б5 kalеndorinёs diеnos

nuo sutartiеs lsigaliojimо.

3. Srrdarius nеpaфndiniц kontroliuojamos Zonos dezaktуvacijos paslaugц sutarti gali buti

atlеista 12 {monёs darbuotojц taёiau darbuotojams, pagеidaujantiems tqsti darbo santykius su

lmonе ir еsant laisvoms darbо viеtoms, darbdavys siulys оsamas laisvas darbo vietas ispёtiеms

apiе atleidimqiS darbo darbuotojams, taip pat еsant galimybеi juos pеrkvalifikuos.

4. Nеpagrindiniц kontroliuojamos zonos pastatц patalpц dezaktуvacijos paslaugц viеSоjo

pirkimo sqlygosе vadovaujantis ViеёrUц pirkimц istatymu nеbuvo nustatytas rеikalavimas patеikti

paslaugas tеiksianёiц darbuotojц skaiёiaus. Pasiulymo kaina buvo apskaiёiuota ir nustatyta,

rеmiantis 1 m2 valymo ploto ikainiu. Tеikiama paslauga, rеmiantis sutartiеs sqlygomis, bus

apmokama skaiёiuojant iSvalytq plotq bеt ne pagal paslaug4 teikianёiц darbuotojц skaiёiц.

Nustatyti rеikalingq valomam plotui darbuotojц skaiёiц turi pati paslaugas tеikianti !monё.

Atsiйvrlgiant i tai, {monё nеgali patеikti informaоijos apie planuojamц naujц darbo viеtц rеgione

skaiёiц.

5. {monёs veiklos ruSiц sщaSas buvo atnaujintas 2016 m. sausio 18 d. {monёs gеnеralinio

direktoriaus isakymu Nr. V[s-l9. Atnaujinus sщaSqimоnёs vykdоmos vеiklos nеbuvo iSskaidytоs

i pagrindinеs ir pagalbinеs.

б. Kaip buvo nurodyta Sio raSto 1 punktе' Vie5цjц pirkimц istatymas nеiparеigoja

perkanёiosios organizaсijos rеikalauti, kad Paslaugц tеikёjas patriktц savo kainodaros taisyklеs'

todёl |monё nеturi duomеnц apiе laimёtojo taikomq darbo uйmokеsёio sistеrтq. Paйymёtina, jog

pirkimо dokumentuosе buVo numatyta, kad Pаslаugц teikёjаs pаslаugц teikimo metu privаlo

lаil<уtis dаrbuotojц Sсlugos ir sуeikаtos, gаisrinёs, rаdiаcinёs sаugos teisёs аktщ tаip pаt IАE

gаliojаnёiц dаrbuotojц Sс|ugos ir sуeikаtos, gаisrinёs, rаdiаcinёs Sс|ugos vietiniц norminiц аlсtц

reikлlауimц' Pаslаugц tеikёjаs аtsаko uй pаvаldаus pеrsonсtlo dаrbuotojц Sсlugos ir sveikаtos,

gаisrinёs Sсlugos, rаdiаcinёs Sсlugos reikаlаvimц lаilсуtnqsi ir vуkdуmq' Be to, I bеndrq sutartiеs

kainq turi buti lskaiёiuotos visos iSlaidos, susijusios su sutаrtiеs igyvendinimu. Jokiц papildomц

iSlaidц nеiskaiёiuotц i sutartiеs kain6 [monё nekompensuos.

7. Atkrеiptinas dёmеsys, kad Darbo kodеkso 188 straipsnio norma, nustatanti, kad darbo

apmokёjimo sqlygos, dуdйiai, profеsijц ir pareigц tarifiniai ir kvalifikaоiniai rеikalavimai, darbo

nortnos' darbц ir darbuotojц tarifikavimo tvarka nustatomi kolеktyvinёsе sutartyso buvo itvirtinta

priimant Darbo kodeksq 2002 metais ir galioja nuo 2003 mеtц sausio 1 d. 2014 m.Ъtrйe|io |7 d.

lsigaliojo Sios normos papildymas, numatantis, kad darbo apmоkёjimo sqlygos, dуdйiai, profesijц

ir parеigц tarifiniai ir kvalifikaсiniai rеikalavimai, darbo notmos, darbц ir darbuotojц tarifikavimo
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tvarka nustatomi kolеktyv.inёsе sutartysе, ivеrtinus prоfеsinq rizika. Taigi, darbo normц nustatymo

tvarka iё еsmёs nеsikеitё nuo pat Darbo kоdеkso [sigaliojimo diеnos. Paйymёtina, kad [monёs
kоlеktyvinёs sutarties nuostatos taikomos tik {monёs darbuotоjams, taёiau negali buti taikomos

paslaugц tеikёjui ir jo darbuotojams. Paslaugц tеikёjas savо vеiklojе vadovaujasi savo teisёs aktais

ir juosе nustatytomis darbo normomis, todёl rеikalauti iЁ Paslaugц tеikёjo taikyti [monёs

kolеktyvinёjе sutartyjе nustatytas darbo noтmas {monё nrturi tеisinio pagrindo.

Bе to, |monё nе kartq raStu infоrmavo JPSA, jog imonёjе taikoma laikinё darbo nolmЧ

apskaita, t. y. darbuotojams nustatomos diеnos ir savaitёs darbo rёйimo, pamainos darbo ir poilsio

laiko normos. [monёs kolеktyvinёs sutartiеs V skyrius rеglamеntuoja butеnt darbo ir poilsiо laiko

rеguliavimq {monёjо, tuo paёiu ir darbo laiko normц apskaiёiavimq. Darbo ir poilsio laikas

[monёjе nustatomas, vadоvaujantis Lietuvos Rеspublikos teisёs aktais, ,,V{ Ignalinos atominёs

еlеktrinёs darbuotojц daфo tvarkos taisyklёmiso., IAЕ darbo ir poilsiо laiko kalоndoriumi,

gеneralinio dirеktoriaus patvirtintais darbo (pamainos) grafikais, suderintais su JPSA arba

gеnеralinio dirеktoriaus |galioto asmrns potvаrkiais, patvirtintais darbo (pamainos) grafikais,

sudеrintais su JPSA. [monёs darbuotojц atstovai turi itin plaёius igaliоjimus, nustatant konkrеёias

darbo laiko normas, kadangi kiеkvienq kartq nustatant individualц darbuotojо darbo grafik4 kuris

apiЪtёйia darbuotоjo darbo laiko ir poilsio laiko normas ir jo darbo apimtis, dalyvauja JPSA. Taip

pat Kolеktyvinёs sutarties 7 priedas nustato [monёs padaliniц ir darbц (pаrеigybiц profеsijф,

kuriеms taikoma suminё darbo laiko щskaita, sqraSq kuriamе nurodoma kiеkviеnos atskiros

parеigybёs savaitёs darbo laiko norma. Darbo apmokёjimo sqlygas, dydйius, tarifikavimo tvarkq

nustatо [monёs Kolektyvinёs sutartiеs IV skщius ir l priedas ,,vI IAЕ darbuotojц dаrbo

uйmokеsёio taisyklёs... Rеmiantis Siuo [mоnёjе taikomu rеguliavimu, kuris щa itvirtintas [monёs

ir darbuotojц atstоvц pasiraёytojе Kolеktyv.inёjе sutartyjе, akivaizdl,l, jog [monёs vadovybё ir

darbuоtojц atstоvai visapusiSkai igyvеndina Darbo kоdеkso 188 straipsnyjе apibrёйtq santykiц

rrglamеntavimq.

Atsiйvelgiant i tai, kas iSdёstyta' [monё pakartоtinai kviеёia JPSA i konsultaсijas, kuriц

informaоinis posёdis numatytas 20I 6 m, vasario 4 d, 1,4 va|.

Gеnеralinis dirеktorius Darius Janulеviёius

Jurgita Janutёnaitё
LJ ., 2,2016-02-02
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