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DĖL MARŠRUTO, KURIUO
VĮ
IGNALINOS
ATOMINĖS
ELEKTRINĖS
DARBUOTOJAI GALĖTŲ ATVYKTI Į DARBO VIETĄ IR IŠVYKTI IŠ JOS,
ORGANIZAVIMO
Energetikos ministerija susipažino su Visagino savivaldybės 2022 m. sausio 5 d. rašte
Nr. (4.21 Mr)1-78 pateikta informacija ir teikia nuomonę.
Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai imperatyviai neįpareigoja darbdavio – VĮ Ignalinos
atominės elektrinės (toliau – įmonė) ar Visagino savivaldybės organizuoti įmonės darbuotojų
vežimą į (iš) darbą (darbo) (toliau – vežimas), taip pat nedraudžia paminėtiems subjektams
organizuoti maršrutą, kuriuo galima būtų pasiekti įmonę ar išvykti iš jos. Be to, Energetikos
ministerijos žiniomis, netoli įmonės yra įsikūrusių kitų verslo subjektų, taip pat ir įmonės teritorijoje
darbą vykdo įmonės pasamdytos rangovinės organizacijos, kurių darbuotojai gali būti suinteresuoti
maršrutu, kuris vyktų šalia įmonės esančiomis gatvėmis. Todėl įmonės darbuotojams vežti gali būti
sudarytas atskiras reisas arba Visagino miestas – įmonė atkarpa galėtų sudaryti tik maršruto dalį, tai
yra Visagino miestas – įmonė atkarpa turi specialaus reiso ir reguliaraus vietinio susisiekimo kelių
transporto maršruto požymių.
Pažymėtina, kad įmonė ir įmonės darbuotojų atstovavimą vykdanti Jungtinė profesinių
sąjungų atstovybė neprašo įmonės darbuotojus atleisti nuo mokėjimo už vežimą, tai yra prašoma
organizuoti transportavimo paslaugą, už kurią susimokėtų patys keleiviai.
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, manytina, kad sprendimas organizuoti arba atsisakyti
organizuoti reguliarų vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutą turėtų būti grindžiamas keleivių
srautų ne tik į įmonės teritoriją, bet ir į Drūkšinių kaimą ir šalia jo esančią teritoriją analize ir
maršruto organizavimo ekonominių veiksnių analize. Todėl prašome Visagino savivaldybės, kaip
jos bendruomenės, kurios sudėtyje yra didžioji dalis įmonės darbuotojų, interesus atstovaujančios
institucijos, dar kartą apsvarstyti galimybę organizuoti reguliarųjį maršrutą, kuriuo galima būtų
pasiekti įmonę ar išvykti iš jos.
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