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DĖL VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS NEPRIKLAUSOMOS PROFSĄJUNGOS
ATASKAITINĖS RINKIMINĖS KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS
Energetikos ministerija išnagrinėjo VĮ Ignalinos atominės elektrinės nepriklausomos
profsąjungos 2020 m. liepos 14 d. raštu Nr. 63-09 (toliau – raštas) pateiktą prašymą ir pateikia
nuomonę.
Dėl tinkamo darbdavio atstovo skyrimo dalyvauti darbuotojų informavime ir konsultacijose.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
11 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyta, kad valstybės įmonės darbuotojų priėmimo į darbą, darbuotojų
darbo sąlygų klausimai, įskaitant funkcijų nustatymą ir kasdieninės įmonės veiklos organizavimą,
priskiriami įmonės vadovo kompetencijai. Manome, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE,
įmonė) vadovas įvertins Jūsų rašte pateiktą informaciją ir užtikrins tinkamą darbuotojų per darbuotojų
atstovus informavimą ir darbdavio dalyvavimą konsultacijose su darbuotojų darbo, socialinių,
ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis būtų parenkamos veiklos, kurios galimai bus perduotos
vykdyti išorės tiekėjams
IAE, siekdama tinkamai įvykdyti Europos Komisijos sąlygas, 2017–2018 metais nustatytas
skiriant finansavimą Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti, turėjo atlikti įmonės 45
vykdomų veiklų „daryti ar pirkti“ analizę. Už šios analizės vykdymo terminų pažeidimą IAE būtų tekę
dalį personalo išlaidų padengti įmonės lėšomis.
Iki 2019 metų pradžios, buvo atlikta dalies veiklų „daryti ar pirkti“ analizė ir priimti
sprendimai. 2018 metais įmonė įvertino Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 straipsnyje, kuriuo į
Lietuvos teisę perkeltos Europos Sąjungos 2001 m. kovo 12 d. Tarybos Direktyvos 2001/23/EB
nuostatos, įtvirtintas darbo santykių tęstinumo darbdavio verslo ar jo dalies perdavimo atveju sąlygas.
IAE, suprasdama, kad atsižvelgiant į nurodytą darbo santykių teisinį reglamentavimą atsiranda rizika,
kad įmonėje vykdomos veiklos po „daryti ar pirkti“ analizės gali kainuoti pigiau, nei tokią paslaugą bus
galima įsigyti rinkoje, ir kad Europos Komisijos iškelti kriterijai dėl veiklų optimizavimo gali tapti
sunkiai įgyvendinami arba netgi dalinai prarasti prasmę, 2018 metų pabaigoje kreipėsi į Europos
Komisiją dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimo sąlygų ir (ar) „daryti
ar pirkti“ analizės kriterijų peržiūrėjimo.
2019 m. vasario 22 d. įvyko susitikimas, kuriame buvo išanalizuotas įmonės galimų įsigyti
rinkoje veiklų sąrašas ir pasiūlyta atlikti pirkimo procedūras 10 veiklų, kurios yra prieinamos rinkoje ir
kurių pirkimas iš išorės tiekėjų yra įprasta praktika Lietuvoje ir Europoje. Likusias sąraše nurodytas
veiklas (13 veiklų, 129 etatai) buvo pasiūlyta toliau vykdyti IAE personalo jėgomis.

2
Ignalinos programos Priežiūros komiteto 2019 m. kovo 22 d. posėdžio metu, kuriame dalyvavo
Europos Komisijos, Energetikos ministerijos, Finansų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo
agentūros (toliau – CPVA) ir IAE atstovai, buvo nuspręsta pritarti anksčiau nurodytiems pasiūlymams ir
nustatyti, kad užbaigus 10 veiklų pirkimo procedūras, Europos Komisijos nurodyta Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimo sąlyga, susijusi su „daryti ar pirkti“ analizės
metodikos taikymu, bus įvykdyta.
Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo procedūros 10 veiklų yra vykdomos viešųjų pirkimų būdu
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso
51 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis darbo santykių tęstinumą verslo ar jo dalies perdavimo
atveju.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad įmonės vadovybė, norėdama sušvelninti neigiamas
socialines pasekmes, galinčias atsirasti nusprendus pirkti konkrečią veiklą rinkoje, ieško galimybių
kiekvienam įmonės darbuotojui, šiuo metu atliekančiam numatomą rinkoje pirkti veiklą, pasiūlyti kitą
jo kvalifikaciją atitinkantį darbą arba jį perkvalifikuoti.
Dėl lėšų IAE darbuotojų atvykimui į darbą ir grįžimui iš darbo numatymo 2021 m. valstybės
biudžete
Įmonės valdybos 2020 m. liepos 23 d. posėdžio metu įmonės ir IAE Nepriklausomos
profsąjungos atstovai informavo, kad šiuo metu vyksta derybos su galimu vežėju, kuris vykdytų įmonės
darbuotojų vežimą į (iš) darbą(o). Numatoma, kad vežimo paslaugos bus apmokamos paslaugų gavėjų
lėšomis. Tikimės, kad bendromis įmonės ir darbuotojų atstovų pastangomis bus priimtas sprendimas,
atitinkantis ir paslaugų teikėjo, ir paslaugų gavėjų interesus.
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