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DĖL PROCEDŪRŲ TAIKYMO TVIRTINANT VIETINĮ TEISĖS AKTĄ

Atsakydami  į  paklausimą,  pateikiame  ministerijos  specialistų  nuomonę.  Kartu
informuojame,  kad  atsižvelgdami  į  tai,  kad  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  Vyriausybės
nutarimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 1998 m.
liepos 17 d. nutarimu Nr. 892, nesuteikia ministerijai teisės oficialiai aiškinti teisės aktų nuostatų
bei  jų  taikymo,  teikiame  ministerijos  specialistų  nuomonę,  kuri  negali  būti  traktuojama  kaip
oficialus  teisės  aiškinimas  ar  konkrečioje  situacijoje  priimtas  sprendimas  ir  nėra  privaloma
teismams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms, bankams, asociacijoms,
kitoms organizacijoms ir asmenims.

Atsakydami  į  prašymą  pateikti  išvadą/konsultuoti,  ar  konkrečiai  dėl  VĮ  IAE
darbuotojų vežimo į darbą/iš darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo Nr. DVSta-1408-
29V1 turi būti/turėjo būti pradėta informavimo ir konsultavimosi procedūra, manome, kad dėl visų
vietos norminių aktų,  kurie nustato pagrindines įmonės vidaus taisykles,  pagal kurias tiesiogiai
nustatomos  darbuotojų  teisės  ir  pareigos,  iki  jų  priėmimo  turi  būti   atliktos  informavimo  ir
konsultavimo  procedūros  Darbo  kodekso  206  str.  nustatyta  tvarka.  Pažymėtina,  kad  Darbo
kodekso 206 str. nustatyta privalomas informavimas ir konsultavimas dėl darbo tvarkos taisyklių,
nustatančių  bendrąją  tvarką  įmonėje,  taip  pat  ir  dėl  kitų  darbuotojų  socialinei  ir  ekonominei
padėčiai  aktualių  teisės aktų tvirtinimo.  Manome,  kad bet kokios išskaitos iš darbuotojo darbo
užmokesčio  yra  susiję  su  jų  socialine  bei  ekonomine  padėtimi.  Ginčai  dėl  šiame  straipsnyje
numatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami kolektyviniams ginčams dėl
teisės (Darbo kodekso 209 str.) nustatyta tvarka darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose (Darbo
kodekso 216 str.).  
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