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DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO AUTOBUSO REISO ORGANIZAVIMO GALIMYBĖMS ĮVERTINTI  

 

 

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

atstovybė (toliau – JPSA arba profsąjungos) gavo Jūsų 2021-12-03 raštą, kuriuo Jūs atsakėte į JPSA 2021-11-26 

rašte Nr. 107 – 21 išdėstytą prašymą sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų ir pateiktų savo išvadas dėl reguliaraus 

reiso organizavimo teisinių galimybių, galimų keleivių srautų ne tik į VĮ Ignalinos AE, bet ir į šalia esančią 

teritoriją, taip pat ir lėšų poreikį numatant asignavimus 2022 m. Visagino savivaldybės metų biudžete. 

Pirma, norėtume padėkoti visų prie JPSA rašto prisidėjusių daugiau nei 600 Visagino gyventojų, VĮ 

IAE darbuotojų, vardu, už Jūsų operatyvų atsakymą.  

Savo rašte Jūs visiškai teisingai paminėjote, kad JPSA savo 2021-11-29 raštu Nr. 111-21 „Dėl 

autobuso reiso organizavimo VĮ IAE darbuotojams“  kreipėsi ir į Lietuvos institucijas (pagal jų kompetenciją).  

Tačiau norėtume pažymėti, kad Jums adresuotame JPSA 2021-11-26 rašte Nr. 107 – 21 prašome 

Jūsų, kaip Visagino miesto vadovo, sudaryti darbo grupę. Pabrėžtina, kad tai yra būtent ūsų diskrecija. Be to, 

organizuojant vietinio susisiekimo reisą, bet kokiu atveju reikės Visagino savivaldybės/Tarybos sprendimo.  

Manome, kad norint išties išspręsti šį nemažai daliai visaginiečių, ypatingos Lietuvai svarbos 

objekto darbuotojų, kitų suinteresuotų asmenų aktualų klausimą, svarbų turėti galimybę tarpusavio bendrauti ir 

bendradarbiauti, ieškant bendrų sąlyčio taškų.  

Todėl prašome Jūsų ir primigtinai raginame atsižvelgti į JPSA iniciatyvą ieškoti klausimo 

sprendimo būdų ir kuo skubiau, nelaukiant atsakingų institucijų atsakymų, sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų 

ir pateiktų savo išvadas dėl reguliaraus reiso organizavimo teisinių galimybių, galimų keleivių srautų ne tik į VĮ 

Ignalinos AE, bet ir į šalia esančią teritoriją, taip pat ir lėšų poreikį numatant asignavimus 2022 m. Visagino 

savivaldybės metų biudžete.  

Siekiant išvengti bet kokio aukščiau paminėto klausimo sprendimo vilkinimo, tikimės sulaukti Jūsų 

supratimo ir atsakymo iki š.m. gruodžio 9 d.  

  Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 

Pagarbiai 

VĮ IAE JPSA pirmininkė        Ilona Nekrošienė 
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