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DĖL VIETINIO TEISĖS AKTO DERINIMO
Atsakydami į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės jungtinės profesinių
sąjungų atstovybės (toliau – JPSA) 2021 vasario 17 d. raštą Nr. 39-21 (toliau – Raštas) dėl
konsultacijų organizavimo dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų vežimo į
darbą/iš darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas).
Atkreiptinas dėmesys, kad Darbo kodekso 206 straipsnis nustato darbdaviui pareigą
konsultuotis priimant sprendimus dėl vietinių norminių teisės aktų patvirtinimo ar pakeitimo, kai
tvirtinami kiti darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai aktualūs teisės aktai.
Aprašas nėra susijęs su darbuotojų socialinėmis ir ekonominėmis garantijomis ir nėra
taikomas visiems Įmonės darbuotojams. Aprašas konkretiems Įmonės darbuotojams pradedamas
taikyti tik tuomet, kai konkretus darbuotojas pateikia prašymą važiuoti Įmonės organizuojamais
autobusų maršrutais. Aprašas nustato prašymo pateikimo, apmokėjimo už važiavimu autobusu
tvarką ir nereglamentuoja klausimų, susijusių su darbuotojų socialine ar ekonomine padėtimi.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta informuojame, kad konsultacijos dėl Aprašo nuostatų
neturi būti organizuojamos.
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