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DĖL JPSA PASIŪLYMŲ 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (toliau
– JPSA arba profsąjungos)  atsižvelgiant  į  2021-02-04 informacinio  konsultacijų  dėl  dokumento
derinimo posėdžio metu gautus atsakymus į savo 2021-02-09 rašte Nr.  19-21 pateiktus klausimus
dėl  „VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų veiklos  vertinimo tvarkos aprašo“ (toliau –
Aprašas)  bei  remiantis  tarpusavio  susitarimu  dėl  pozicijos  pateikimo,  žemiau  pateikia  JPSA
pasiūlymus dėl Aprašo. 

1. Papildyti Aprašo 24 p. ir j5 išdėstyti taip:

“24. Įmonės darbuotojų metinis (veiklos už praėjusius kalendorinius metus) vertinimas yra
pradedamas pirmąją vasario savaitę ir tęsiasi iki kovo 31 d.,  jei įmonės generalinio direktoriaus
įsakymu nėra nustatyta kitaip. JPSA informuojama apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki
įsakymo motyvuotu raštu”. 

2. Papildyti Aprašo 44 p. ir jį išdėstyti taip:

„44.  Gavęs  informaciją  apie  darbuotojo  nesutikimą  su  veiklos  vertinimo  rezultatais,
struktūrinio  padalinio  vadovas  turi  organizuoti  pakartotinį  darbuotojo veiklos  vertinimo pokalbį
dalyvaujant darbuotojui, vertintojui, struktūrinio padalinio vadovui ir/ar aukštesnio lygio vadovui
pagal įmonės organizacinę struktūrą,  bei Personalo skyriaus atstovui.  Atskirais atvejais, jeigu to
pageidauja vertinamas darbuotojas arba JPSA (ir darbuotojas su tuo sutinka), darbuotojo veiklos
vertinimo pokalbyje stebėtojo teisėmis gali dalyvauti JPSA atstovas“.

3. Papildyti Aprašo 52 p. ir jį išdėstyti taip: 

„52. Galutiniai metinio darbuotojų veiklos vertinimo rezultatai turi būti suderinti per 1 mėn.
pasibaigus  darbuotojų  veiklos  vertinimo  terminui.  JPSA  ne  vėliau  kaip  iki  balandžio  10 d.
pateikiama Personalo skyriaus parengtą darbuotojų veiklos vertinimo ataskaitą“.

Ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio  30 d. darbuotojų veiklos vertinimo rezultatai
tvirtinami generalinio direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į JPSA pateiktą nuomonę.“

4.  Papildyti Aprašą  53 p.  nustatant, kad už  2020 m.  darbuotojų metinės veiklos vertinimo
rezultatai turi būti patvirtinti generalinio direktoriaus ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 26 d. 



Taip pat labai svarbu, kad darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas už praėjusius metus, o ir
rodikliai, asmeninės užduotys nustatyti iš anksto, daugiau nei prieš metus, t. y. iki Aprašo pakeitimo
inicijavimo. Todėl siūlome taikyti Aprašo pakeitimus vertinant darbuotojų veiklą už 2021 metus. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiai dienai, nepaisant galiojančio Aprašo nuostatų, darbuotojų metinis
veiklos už  2020 metus vertinimas dar nepradėtas, prašome aptarti JPSA pateiktus pasiūlymus dėl
Aprašo 2021 m. vasario 19 d. organizuojant  konsultacinį posėdį arba atitinkamai pakeisti Aprašą
įtraukiant į jį JPSA pateiktus pasiūlymus ir apie tai informuoti iki 2021 m. vasario 19 d. 

Dėkojame už bendradarbiavimą.
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