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PaymOtina, kad pateiktame statymo projckte numatom atsisakyti NeatsiveIgta.
BranduolinOs energijos jstat mo 23 straipsnio 4 dalies nuostatos,
Jvertinus VaistybinOs atominOs energetikos saugos inspekcijos (toliau VATESI)
pagal kuri Ministras Pir ininkas, vadovaudamasis Lietuvos veikios svarb ir jos specifik4: branduolinOs energetikos srities veikios, veikios su
statistikos departamento s elbiama informacija, ki :vieniems branduolinOmis mediagornis ir kitos branduolinOs cnergetikos srities veikios su
metams tvirtina Vaistybi Os atominOs energetiko
saugos jonizuojaniosios spinduliuotOs a1tiniais valstybin reglarnentavimq if prieitir,
inspekcijos (toliau
VA ESI) virininko ir jo p vaduotojq darytina ivada, kad ios institucijos vaistybOs pareigunq darbo apmokOjimo tvarkos
konkrctq
atlyginirno
taOiau
esminOs
d dj,
nuostatos, pobüdis (tai yra, darbo urnokesio formavim ne pareiginOs algos koeficiento
reglarnentuojanOios VATE I virininko ir jo p vaduotojq pagrindu, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaistybOs politikq ir vaistybés
atlyginimo dydio nustatyrnL lieka nepakeistos.
pareigunq darbo aprnokOjimo statyrne (toliau
Pareigünq darbo apmokOjimo
Atsivc1gdami j tai, sicilome esmOs periurOti ir pakeis i VATESI statymas), o siejant darbo umokest su alies ükio darbuotojq vidutiniq mOnesiniq
virininko ir jo pavaduotoj darbo urnokesOio aps aiOiavimo bruto darbo urnokesOiq dydiu) atitinka iq vaistybOs pareigunq atsakomybç ir
tvark4.
bütin kvalifikacij. Esamas atlyginimo dydio nustatyrno mechanizmas lcidia
Lie uvos
Lyginant su kitq vaistybOs )olitikq ir pareigtinq pare gine alga utikrinti pakankarn ios institucijos vaistybOs pareigün atlyginirn u atitinkarno
Respublikos
VaistybinOs atominOs energ tikos saugos inspekcijos ‘irininko sudetingumo ir didelOs atsakomybés darb, sudaro galimybes pritraukti tokias
vidaus reikalq parciginOs algos dydis yra ieproporcingai didelis (p; -s., Seimo atsakingas pareigas citi itin auktos kvalifikacijos asmenis ir utikrinti jq
ministerijos
Pirmininko, Ministro Pirmi inko parciginOs algos k eficicntas ncprik1ausomurn.
2018-04-30
341I ,5), bci ikreipiantis vieni g darbo
Atkreiptinas démesys tai, kad VATESI virininko ir jo pavaduotojq darbo
25,8, pareiginO alga
rats Nr. 1 D- umokesOio sisternos re uliavim, todOl rnanyt ne, kad urnokesOio nustatyrno modelis nOra prccedcnto ncturinti praktika teisékUros srityje,
2274
VaistybinOs atominOs energe ikos saugos inspckcijos vi ininko ir kadangi iskirtinO darbo umokcsOio formavimo tvarka iuo metu taikoma ir kitiems
jo pavaduotojq darbo u nokesOio nustatymas t Otq büti specifines funkcijas vykdanOiq institucij vadovaujantiems asmenims, pvz., Lietuvos
reguliuojamas Lietuvos Resp iblikos vaistybOs politikq i vaistybOs banko valdymo organq nariams (Lietuvos Respublikos Lietuvos banko statymo 17
pareigUnq darbo apmokOjirn statyrnu, o ne specialiuoj Lietuvos straipsnio 4 dalis), t. y. jq darbo urnokesOio tcisiniai pagrindai nustatyti nc Pareiginq
darbo aprnokéjimo jstatyme, o N institucijq veikios pagrindus apibrOianOiame teisOs
Respublikos branduolinOs en rgijos Istatyrnu.
akte.
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LI ETUVOS RESPUBLIKOS BRANDIJO INES ENERGIJOS IST TYMO NR. 1-161323 STRAIPSNIO PAKEITIMO JSTATYMO PROJEKTO DERINIMO
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