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DĖL SUSISIEKIMO GALIMYBĖS IR AUTOBUSŲ REISŲ ORGANIZAVIMO 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) Jungtinė profesinių 

sąjungų atstovybė (toliau – JPSA arba profsąjungos), nagrinėjamu atveju VĮ IAE, t.y. darbdavio 

lygmeniu atstovaudama visus Įmonės darbuotojus (taikant Darbo kodekso 169 str. 3 d.), kreipiasi 

būtent į Jus prašydama tarpininkavimo sprendžiant klausimą dėl galimybės VĮ IAE darbuotojams 

atvykti/išvykti į darbą ir iš darbo organizuotais autobusų reisais.  

VĮ IAE įtraukta į Lietuvos strateginių objektų sąrašą. Įmonėje dirbantys žmonės (1812 

darbuotojų) vykdo Lietuvai ir ES strateginę reikšmę turintį projektą – VĮ IAE eksploatavimo 

nutraukimą. Pagrindinis jų darbo tikslas – saugus ir nepertraukiamas IAE eksploatavimo 

nutraukimas.  

Tai, savo ruožtu, įmanoma užtikrinti organizuojant sklandų įmonės personalo darbą, 

įskaitant stabilią galimybę darbuotojams atvykti/išvykti į darbą/iš darbo.  

Tai aktualu todėl, kad VĮ IAE, esanti Visagino savivaldybės teritorijoje, nuo Visagino 

miesto yra nutolusi aštuoniais kilometrais. Todėl kitos galimybės, išskyrus autobusus ar nuosavus 

automobilius (saugių pėsčiųjų ar dviračių takelių iki IAE taip pat nėra nutiesta), patekti į darbovietę 

tiesiog nėra galimybės.  
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Įmonės profsąjungos jau nuo 2013 m. kelia klausimą dėl stabiliai ir nepertraukiamai 

veikiančio mechanizmo, t.y. autobusų reisų organizavimo. Tačiau problemos nepavyko išspręsti iki 

šiol. Institucijų ir įmonės atstovų bendrų sprendimų nebuvimas padaro, iš esmės, situacijos įkaitais 

visus IAE darbuotojus – Visagino miesto gyventojus.  

2013 m. ir 2020 m. Visagino savivaldybės lygmenyje buvo sudarytos darbo grupės, 

kurios, be kita ko, pateikė išvadą apie tai, kad IAE darbuotojams reikalingi autobusų reisai vienu metu 

turi tiek specialių reisų, tiek reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutų, kurie yra 

socialiai būtini visuomenės poreikiams užtikrinti, požymių.  

Specialūs reisai -  tai reisai, kai vežamos specialios keleivių grupės (darbininkų – į 

darbovietes ir iš jų, mokinių – į mokyklas ir iš jų ir pan.). Nagrinėjamu atveju autobusų reisai reikalingi 

įmonės darbuotojams darbovietę pasiekti.  

Reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutai – tai maršrutai, kurie yra 

socialiai būtini visuomenės poreikiams užtikrinti. Nagrinėjamu atveju VĮ IAE dirba daugiausia 

Visagino miesto gyventojai, kurie, mokėdami mokesčius iš savo darbo užmokesčio, svariai prisideda 

ir prie Visagino savivaldybės finansinių išteklių formavimo. 

Šiuo metu VĮ IAE galiojantis laikinas transporto klausimo sprendimas (vieneriems 

metams) nėra patogus ir užtikrinantis visiems įmonės darbuotojams galimybę atvykti/išvykti į darbą/iš 

darbo būdas. Kadangi kiekvienam reisui iš anksto sudaromi vardiniai sąrašai, darbuotojai neturi 

galimybės įsigyti vienkartinių bilietų, o apmokėjimas už paslaugas vyksta išskaičiuojant iš darbuotojų 

darbo užmokesčio. Be to, ir iš įmonės tai reikalauja papildomų nemenkų administracinių kaštų.  

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, gerbiamų atsakingų institucijų atstovų prašome 

padėti ne laikinai, bet ilgalaikėje perspektyvoje, t.y. iki pat IAE uždarymo pabaigos išspręsti 

įsisenėjusį VĮ IAE (Lietuvos strateginio objekto) darbuotojams – Visagino miesto gyventojams – 

aktualų klausimą dėl autobusų reisų organizavimo.  

Savo ruožtu, Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė yra pasirengusi bendradarbiauti 

siekiant optimalaus sprendimo. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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