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DĖL PRAŠYMO ORGANIZUOTI POSĖDĮ DĖL KS PAKEITIMŲ (PAKARTOTINAI) 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (toliau JPSA
arba  profsąjungos) š.m.  lapkričio  13  d.  raštu  Nr.  109-09  “Dėl  pasiūlymų  (kolektyvinės  sutarties
pakeitimai)“ (pridedama) vadovaujantis įmonės galiojončios kolektyvinės sutarties DVSta-1465-1V4 28 str.
7 p. pateikė savo pasiūlymus dėl kolektyvinės sutarties pakeitimų ir paprašė organizuoti š.m. lapkričio 24 d.
11 val. Kolektyvinės sutarties šalių posėdį pasiūlymams aptartis.

Dėja, nei po pakartotinio  kreipimasi el.  paštu, nei žodžiu, iki šiol profsąjungos nesulaikė iš Jūsų
jokios reakcijos.

Profsąjungos laiko, kad esančioje situacijoje, susijusioje su COVID-19 plitymu grėsme, ypač svarbu
išsaugoti ir vystyti socialinį dialogą ir nekartoti š.m. kovo-gegužės mėn. klaidų, kuomet socialinis dialogas
tarp partneriu, praktiškai persikėlė į viešąją erdvę. Nors daugelį karantino metu iškilusių problemų ir iššūkių
galima buvo aptarti tarpusavyje. 

Būtent  tai  profsąjungos ragina daryti  ir  dabar, t.  y.  ieškoti  dialogo būdu tarpusavio susitarimų.
JPSA atstovams  tenka  kiekvieną  dieną  betarpiškai  kalbėti  su  įmonės  darbuotojais,  informuoti  juos  apie
esančias aktualijas ir transliuoti jiems bendrą su Darbdaviu pozicijas dėl darbuotojų darbo sąlygų, socialinių
garantijų ir pan. Taip pat svarbu, kad darbuotojai matytų, kad nepaisant šalyje paskelbto karantino, socialinis
dialogas, derybos dėl kolektyvinės sutarties vyksta. Šiomis dienomis tai ypač svarbu. Juk įmonės darbuotojai
dirba ir dirba išties ekstremaliomis sąlygomis.

Gerbiamo  darbdavio  pakartotinai  prašome  organizuoti  nuotoliniu  būdu  posėdį  dėl  Kolektyvinės
sutarties pakeitimų svarstymo š.m. lapkričio 24 d. 11.00 val. 

Siekiant  užtikrinti  tinkamą komunikaciją ir protingą terminą JPSA atstovams pasirengti,  prašome
patvirtinti datą ir laiką ne vėliau kaip iki š.m. lapkričio 20 d. 

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,
VĮ IAE JPSA pirmininkė Ilona Nekrošienė
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