
LIETUVOS APLINKOS
APSAUGOS SISTEMOS
DARBUOTOJU
PROFESINE SAJUNGA

Nacionalinio pareig[nq profesiniq
s4jungq susivienijimo nard

Identifi kavimo kodas 3 02623 07 7 ;
V. Mykolaidio - Putino g. 5, Vilnius, LT-03106;
el.p. info@pareizunai.lt;
tinklapis www.parcieunai.lt, www.aplinkos-profsajunga.lr
tel. (8 5) 27r 6r r8,(8671)98974
faks. (8 5)2123273
ats. s4skaita LT 04 5016 2000 1400 0646,
Pareigiinq kredito unija

20rs-02-r0 Nr. / p9/ / - /J 1u)Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos
Direktorei Vidai Augulienei
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui
Kpstudiui Trediokui

A.JakSto g.4, LT-01105, Vilnius

DEL VALSTYBES TARNAUTO4I VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine sqiunga (toliau - Profesine s4junga),

atstovaudama Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje (toliau - Tamyba) dirbandiq savo nariU teises ir

teisetus interesus kreipiasi I Jus del informacijos apie valstybes tarnautojq vertinimo komisijos

sudarym4pateikimo.

Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos [statymo 221 str. numato, kad karjeros valstybes

tamautojq tamybing veikl4 vertina [staigos, kurioje jie eina pareigas, vadovo sudaryta vertinimo

komisija (toliau - Komisija). Be kita ko minetame straipsnyje numatyta, kad vienas Komisijos nariq turi

bflti profesines s4jungos atstovas.

Primename, kad Profesine s4junga 2014-12-22 raStu ,,Del profesines sqjungos skyriaus

[steigimo" Nr. 52-75(15) informavo Tarnyb4 apie [steigtq Profesines s4jungos filial4 - skyriq

Tarnyboje, tokiu btidu uZtikrinant [staigoje veikiandios profesines s4jungos statusA.

Profesines sqjungos turima informacija Tarnyboje yra sudaryta Komisija, kuriq sudarant nebuvo

paisoma [statymo reikalavimq ir I jos sudet[ nebuvo [trauktas Profesines sqjungos atstovas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsniu, Lietuvos Respublikos

profesiniq s4jungq [statymo 16 str. I d., 17 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teis€s gauti informacijq ir

valstybes ir savivaldybiq institucijq ir [staigq [statymo 3 str., pra5ome:

l. Informuoti ar Tarnyboje yra sudaryta Komisija ir pateikti tai patvirtinandius dokumentus.



2. Jei Tarnyboje yra sudaryta Komisija ir I jq nera [nauktas Profesines sqiungos atstovas,

pta5ome [traukti I Komisijos sudet[ Profesines s4jungos atstovg dr. Judit4liukaitytg. f
3. Nurodyti teisin[ pagind4 bei prieZastis, del kuriq Profesine s4junga nebuvo informuota apie

Komisijos sudarym4ko pasekoje [jos sudet[ nebuvo deleguotas darbuotdq atstovas.

Dekoj ame uZ bendradarb iavim4.
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