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DĖL  ĮMONĖS TERITORIJOS IR PATALPŲ KONTORLIUOJAMOJE ZONOJE VALYMO

Valstybės  įmonės  Ignalinos  AE  Jungtinė  profesinių  sąjungų  atstovybė  (toliau  –  JPSA  arba
profsąjungos)  įmonės  darbuotojų  prašymu  reiškia  savo  susirūpinimą  dėl  įmonės  teritorijos  ir  patalpų
kontroliuojamoje zonoje valymo.

Š.m. sausio 27 d. įmonės vidiniame tinklalapyje darbuotojams buvo pateikta informacija: 
<...Dėl teritorijos valymo

Sau. 27, 2021
Apgailestaujame, kad įmonės darbuotojams teko susidurti su teritorijos sutvarkymo problema ir dėl
to patirti nepatogumų ir sunkumų parkuojant automobilį arba einant pėsčiomis įmonės teritorijoje.
Įmonės vadovybė žino susiklosčiusią situaciją ir deda visas pastangas, kad problema būtų išspręsta.
Atsakingo  padalinio  darbuotojai  rangovui  nuolat  teikia  skundus  apie  nesutvarkytą  teritoriją,
reikalauja laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir užtikrinti kokybišką teritorijos tvarkymo paslaugą. 
IAE nuolat ragina rangovą skubiai imtis visų priemonių, kad sutartis būtų vykdoma tinkamai. Akivaizdu, kad rangovas
netinkamai  įvertino  savo  pajėgumus  ir  nesugeba  užtikrinti  kokybiškų  paslaugų  esant  tokioms  sudėtingoms  oro
sąlygoms. Dėl ko įmonėje svarstomas sutarties su rangovu nutraukimas ir naujo rangovo paieška. Atsižvelgiant į viešojo
pirkimo planavimo ir organizavimo trukmę, naujas rangovas galėtų būti atrinktas kitam žiemos sezonui. Prašome visų
darbuotojų kantrybės ir atsižvelgti į šiuo metu visoje šalyje sudėtingą situaciją dėl neeilinio snygio...>

Pagal JPSA turimą informaciją, įmonei šiai dienai iš dalies pavyko suvaldyti situaciją dėl teritorijos
valymo.  O  būtent:  nuo  sniego  nuvalytos  automobilių  stovėjimo  aikštelės;  įmonės  teritorijoje  atskirose
pagrindinėse darbuotojų judėjimo vietose nuvalyti ir smėlio pabarstyti takeliai. 

Dėja, nepriklausomai nuo rangovo netinkamai teikiamų paslaugų, būtent VĮ IAE atsako už saugių
darbo sąlygų užtikrinimą įmonės darbuotojams. 

Prašome informuoti apie tai, kokius veiksmus planuoja atlikti arba atlieka įmonė, siekiant išvengti 2021 m.
sausio mėn. susiklosčiusios dėl snygio situacijos. 

Taip pat kelia nerimą patalpų valymas kontroliuojamoje zonoje.  JPSA turimomis duomenimis, nuo
2021 m. sausio mėn. pasikeitus rangovui, patalpų valymas būtent kontroliuojamoje zonoje atliekamas ne
dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. Tai neatitinka nei saugos, nei higienos reikalavimų. 

Prašome informuoti, dėl kokių priežasčių susiklostė tokia situacija ir kokia yra įmonės pozicija.

Atsižvelgiant  į  tai,  kad  anksčiau  keliami  klausimai  tiesiogiai  susiję  su  IAE  darbuotojų  sauga,
prašome pagal galimybes informuoti ne vėliau kaip iki š.m. vasario 10 d. 

JPSA taip pat norėtų patikinti, kad pasirengusi visokeriopai prisidėti sprendžiant šią situaciją. 
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