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DĖL VĮ IAE DARBUOTOJŲ BAZINIŲ ATLYGINIMO PERŽIŪRĖJIMO NUO SPALIO 1 d. 

 

Valstybės įmonei Ignalinos atominės elektrinės (toliau – darbdavys, Įmonė, IAE) Nepriklausoma profsąjunga 

(toliau – IAE NP arba profsąjunga) žemiau teikia savo argumentuotus pasiūlymus dėl Įmonės darbuotojų bazinių 

atlyginimų (toliau – BA) peržiūrėjimo nuo š.m. spalio 1 d.  

IAE NP savo 2022- 09   06  Nr.  85   -22, 2022- 09  - 13  Nr.  91   -22 raštuose primigtinai prašė darbdavio 

suteikti prieigą prie š.m. rugpjūčio mėn. gautų Korn Ferry atlygio duomenų analizės platformos laikantis 

konfidencialumo taisyklių. Įmonė prieigos iki šiol nesuteikė, nors darbinę tvarką apie tai buvo sutarta. Todėl profsąjunga 

neturi galimybės pateikti savo tikslesnę poziciją, pasiūlymus dėl papildomai EK skirtų lėšų įmonės darbuotojų darbo 

užmokesčiui padidinti nuo š.m. spalio 1 d. paskirstymo. 

Suvokiame šio klausimo svarbą ir tikimės, kad tiek darbdavys, tiek gerbiami įmonės valdybos atstovais  laikysis 

mūsų birželio mėn. 15-17 d.  darbinių susitikimų nuotoliniu būdu pasiektų susitarimų dėl aukščiau paminėtų lėšų 

paskirstymo: derinimo su profsąjunga, informacijos pilna apimtimi pateikimo ir abiem pusėms priimtino sprendimo 

siekimo. 

Dėl paminėtų priežasčių šiai dienai  neturint pilnos informacijos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 

įsigaliojusią nuo š.m. liepos 1 d. naują organizacinę struktūrą, mažiausiai 54 darbuotojai (ir tai dar negalutinis skaičius) 

atsisakė toliau dirbti IAE pagrinde dėl nepakankamo atlyginimo dydžio, bei turint omenyje beprecedentiškai aukštą 

infliacijos lygį (daugiau nei 21%) ir darbuotojų visų kategorijų poreikį, siūlome nuo š.m. spalio 1 d.: 

1) Neperžiūrėti BA darbuotojams, kurių nuo š.m. liepos 1 d. darbo užmokestis padidėjo daugiau nei 

16%; 

2) Dalį BA peržiūrėjimo fondo lėšų nukreipti darbuotojų atlyginimų kalibravimui; 

3) BA peržiūrėjimo fondą nukreipti labiau darbininkų ir vidutinės grandies specialistų darbo 

užmokesčio didinimui (procentaliai). 

Profsąjunga prisilaiko pozicijos, kad tik tokiu būdu galima išsaugoti, motyvuoti ir esant poreikiui pritraukti 

techninių specialistų, turinčių kompetencijos ir patirties parengti šiai dienai įmonei aktualius projektus, ir atitinkamai 

darbuotojus, sugebančius atlikti projektų įgyvendinimo darbus bei taip sumažinti projektų didėjantį vėlavimą ir išvengti 

ilgalaikių neigiamų Lietuvai pasekmių. 
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