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DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO, VISAGINO SAVIVALDYBES MERO
IR Vj IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES NEPRIKLAUSOMOS PROFS4JUNGOS
PIRMININKO KREIPIMOSI

Vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedim, jformint 2017 m.
lapkrièio 7 d. Vyriausybos kanclerio rezoliucija Nr. S-2999, Energetikos ministerija inagrinêjo
Lietuvos Respublikos Seimo nario, Visagino savivaldybes mero ir VT Ignalinos atomines elektrinôs
nepriklausomos profsajungos pirmininko kreipimsi (toliau — Ratas) ir teikia nuomonç.

Del VJ Ignalinos atominés elektrinés (toliau — Jmone) veikly ,, Daryti arba pirkti” analizës.
Siekiant jgyvendinti Tmonei keliamus tikslus bei gauti reikiam ES finansavim4 Ignalinos atominés
elektrinés (toliau — IAE) eksploatavimo nutraukimui, Imone turi vykdyti Europos Komisijos
ike1tas s4lygas. Imone, siekdama tinkamai vykdyti Europos Komisijos s4lygas, nustatytas skiriant
finansavimt 2017 metams, turejo iki 2017 m. rugsejo 1 d. iana1izuoti visas veikias, kurias ,,daryti
ar pirkti” poiüriu racionalu nagrinéti bei pateikti VT Centrinei projektq valdymo agenturai (toliau
— CPVA) tolimesniq veiksmq, susijusiq su iomis veikiomis, plan4. 2017 m. rugpjUéio 31 d. Tmono
pateike CPVA ataskait bei veiksmq p1an, pagal kurj visq ataskaitoje nurodyt veil pirkimo
procedUros turi büti baigtos iki 2018 metq pabaigos, jei paaikôt14, kad perkant ias veiklas i
iorinhi1 organizacijl4 büti. efektyviau naudojamos jmonés veiklai skirtos 1éos. Atsive1gdama
vieuji.i pirkim4 procedU trukmç Jmoné sutaré su CPVA, kad sprendim del konkreëios veikios
pirkimo (nepirkimo) i iorinés organizacijos priims tik gavusi tiekéjq pasiulymus. Jmonei priémus
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sprendim pirkti konkrei veikl4 rinkoje bei sudarius su tiekéju vieojo pirkimo — pardavimo
sutartj, Jmonè privales sudaryti s1ygas tiekjui teikti paslaugas. Tai reikia, kad siekiant ivengti
tos paios veikios dvigubo finansavimo (vienu metu apmokant jnonôs darbuotojo ir paslaugq
teikéjo darb), Imones darbuotojai, kurie vykdo konkrei4 veiklq, nuo ios veikios perdavimo
paslaug4 teikèjui momento turés büti atleisti arba perkvalifikuoti ir vykdyti kit4 veikh Imonéje.

Atkreiptinas démesys, kad Jmones vadovybe, norédama suve1ninti neigiamas socialines
pasekmes, ga1inias atsirasti vykdant su CPVA suderint veiksmq p1an ir nusprendus pirkti
konkrei4 veikk rinkoje, visit pirma, iekos galimybiq kiekvienam Tmonès darbuotojui, iuo metu
at1iekaniam numatom rinkoje pirkti veik1, pasiulyti kit4 jO kvalifikacijq atitinkantj darb4 arba j
perkvalifikuoti Nepavykus Jmones darbuotojui pasiulyti kito jo kvahfikacij4 atitrnkanio darbo
arba jj perkvalifikuoti, darbuotojas bus at1eidiamas nurodant IAE pirmojo ir antrojo blokq
eksploatavimo ubaigim4 kaip jo atleidimo prieastj. Tokiu atveju darbuotojui bütq taikomos
Lietuvos Respublikos vaistybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés darbuotojl4 papildomq
uimtumo ir socialiniq garantijq statymo (toliau — Papildomq garantijq jstatymas) nuostatos.

Be kita ko, pagal Papildomq garantijq jstatymo 6 straipsnj at1eidiamas i darbo
darbuotojas apie numatom4 atleidim4 turi bUti jspéjamas prie 10 mènesiq. Atsive1gdama tai,
Tmone priémé sprendim4 apie galim4 atleidim4 i darbo darbuotoj4 jspéti i karto paskelbus vieojo
pirkimo konkurs4, nelaukiant jo rezultatq. Pastebétina, kad tuo atveju, kai vieojo pirkimo konkurso
dalyvitj siüloma kaina veiklai vykdyti bus maesné nei fmones patiriami katai veikli vykdant savo
jégomis, ES paramos 1éq skyrimas atitinkamas veikias vykdaniq jmonés darbuotojq darbo
umokesiui bus negalimas.

Del 200 litrzj statiniy pirkimo. Rate nurodyta informacija del 200 litrq statiniq
radioaktyviosioms atliekoms laikyti pirkimo yra klaidinanti. Vieojo pirkimo pardavimo sutartyse
Imono numato priemones, skirtas utikrinti, kad sutartis bus vykdoma tinkamai (pvz. sutarties
jvykdymo utikrinimo garantijos, netesybos ir pan.). Todél Rate nepagrjstai teigiama, kad Imone
neturi jrankiq kontroliuoti sutarties vykdymo kokybés. Paymetina, kad juridinh asmenq bankrotas
ar kitos aplinkybes, kuriq nejmanoma numatyti sutarties sudarymo metu, nepriklauso nuo tiekejo
jstatinio kapitalo dydio, todél Rate keliamos abejonés del rangovo GK CAPITAL OU galirnybiq
vykdyti vieojo pirkimo-pardavimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus taip pat laikytinos
nepagrjstomis.

Del darbuotojy atstovt/ jtraukimo j ,, daryti arba pirkti” procesq. Rate idéstytas siulymas
jtraukti darbuotojq atstovus j ,,daryti arba pirkti” proces yra neaikus, kadangi pagal Imones
pateikt4 informacij4 darbuotojq atstovai jq kompetencijos ribose yra jtraukiami j visus Jmones
procesus, jskaitant ir ,,daryti arba pirkti”. Paymêtina, kad jmonéje veikia Jungtine profesiniq
sajungi. atstovybe (toliau — JPSA), kuri yra laikoma darbuotojq atstovais fmones lygiu. Jmones
kolektyvinéje sutartyje yra numatyta darbdavio pareiga informuoti JPSA ir konsultuotis su ja del
esamq ir planuojamq pakeitimq iais klausimais: (1) Jmonés reorganizavimas ir struktUriniai
pertvarkymai bei tokiq pakeitimq prieastys, teisinés, ekonominés, socialinés pasekmés
darbuotojams ir priemones joms sumainti, (2) darbuotojq grupés atleidimo planavimas, atleidimo
prieastys, atleidiamq darbuotojq atrankos kriterijai, laikotarpis, per kurj bus nutraukiamos darbo
sutartys, darbo sutari1.l nutraukimo s4lygos ir kita svarbi informacija, (3) darbo apmokejimo
organizavimas, (4) darbo ir poilsio laikas, (5) saugiq darbo s4lygq sukurimas, (6) pavyzdiniq darbo
sutariq formq pakeitimas. Darbdavys kolektyvine sutartimi taip pat yra jsipareigojçs JPSA
praymu teisés aktq nustatyta tvarka ir terminais informuoti del vykdoml ir planuojamq pakeitimq
iais klausimais: (1) fmonés uduotys metams, (2) Imones veikios strategija, numatomi planai, (3)
numatomi svarbiausi organizaciniai pakeitimai, (4) Imonés ekonominé büklé, veikios rodikliq
jgyvendinimas. Papildomai Jmone turi rengti ir rengia darbuotojtj atstovq ir Tmones administracijos
susitikimus darbo klausimais, kuriq metu aptariami darbuotojq kolektyvui aktualUs klausimai.

Vykdydama ,,daryti arba pirkti” analizç Imone taip pat konsultuojasi su JPSA. Prie
priimdania sprendim4 pirkti tam tikras paslaugas ioréje, kai del tokio sprendimo Jmoneje atliekami
darbo organizavimo pakeitimai, {mones administracija kvieia JPSA j konsultacijas, kuril.l metu
informuoja apie ketinamo priimti sprendimo prieastis, galimas pasekmes darbuotojams ir tariasi
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del priemoniq galimoms neigiamoms socialinôms pasekmems suvelninti. Be kita ko, Jmono
visuomet teikia JPSA informacij, reika1ing tinkamam darbuotoj4 atstovtj funkcijq vykdymui.

Manome, jog IAE darbuotojq atstovams yra sudaryta galimybe dalyvauti ,,daryti arba
pirkti” procese tiek, kiek yra bütina jq pareigoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos darbo kodekse
bei kolektyvinéje sutartyje, atlikti.

Taip pat pastebetina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes
Imonni statymo 4 ir 6 straipsniais, III skirsniu bei Vaistybes turtinn neturtinni teisni
jgyvendinimo vaistybés valdomose jmonése tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2012 m. birelio 6 d. nutarimu Nr. 665, 19 punktu, Jmones organams, savininko teises
ir pareigas gyvendinanèiai institucijal — Energetikos ministerijai, Tmones vadovui bei mones
valdybai, pavedama nustatyti Imones ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, jq pasiekimo rodiklius bei
priemones. Informuojame, kad Imones veikios strateginio planavimo sistem sudaro ilgos, vidutinés
ir trumpos trukmês planavimo dokumentai ir Imonés organai, atsakingi u planavimo dokumenti
parengim, tvirtinim4, jgyvendinimq, vertinim4 ir atsiskaitym u pasiektus rezultatus. Imones
veikios planavimo dokumentai yra Vaistybos jmonés Ignalinos atominés elektrinés veikios
strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. sausio 23 d.
jsakymu Nr. 1-23 (ilgos trukmés planavimo dokumentas), Ignalinos atominés elektrinés
eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veikios planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 (vidutinés trukmés planavimo dokumentas) bei
Vaistybes jmonés Ignalinos atominés elektrinés veikios strategijos jgyvendinimo 2017 metq
priemoni4 planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. kovo 27 d.
sakymu Nr. 1-75 (vienerill biudetini4 meti veikios planavimo dokumentas). Atkreipiame dômesj,
kad Jmonés darbuotojq, vietos savivaldos bei kiti visuomenés atstovai turi teisç bei galimybç
pateikti konkreèius pasiulymus Imonés strateginio planavimo dokumentams, kurie bus inagrinéti
atitinkamo fmonés organo.

Atsivelgiant j anksiau idéstyt informacij4, manome, kad specialios darbo grupés
(komisijos) steigimas prioritetams, tikslams bei jgyvendinimo priemonéms nustatyti vykdant IAE
eksploatavimo nutraukimo projektus yra netikslingas.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaistybes ir savivaldybes
jmoniq jstatymo 10 straipsniu, Kandidatq j vaistybés jmonés ar savivaldybes imonés valdyb ir
kandidatq j vaistybés ar savivaldybés valdomos bendrovés visuotinio akcininkq susirinkimo
renkam4 kolegialq prieiUros ar valdymo organ atrankos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2015 m. bire1io 17 d. nutarimu Nr. 631, 6 punktu, Energetikos ministerijos praymu
iuo metu yra paskeibta atranka vieno Imonés valdybos nario (darbuotojq atstovo) pareigoms
uimti. Tikimasi, kad Jmonos valdybos narys — darbuotoji. atstovas, bendradarbiaudamas su Jmonés
profesiniq sajungq atstovais, gales reikmingai prisidéti prie kompromiso tarp darbo santyki4 aliq
iekojimo bei socialinés partnerystés siekimo.
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