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DĖL  NAUJO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTO VISAGINO
MIESTAS – VĮ IAE ORGANIZAVIMO  

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) Jungtinė profesinių
sąjungų  atstovybė  (toliau  –  JPSA  arba  profsąjungos)  kreipėsi  į  gerbiamą  Visagino
savivaldybės merą ir gerbiamą savivaldybės administracijos direktorių: 2021-05-11 raštu Nr.
71-21  bei  2021-06-15  raštu  Nr.  81-21,  2021-11-29  raštu  Nr.  111-21,  kuriuose  iš  esmės
išdėstyta įsisenėjusi ir nemažai daliai Visagino gyventojų (apie 1800 žmonių), kurie dirba VĮ
IAE. 

Visaginiečiai dirbantys įmonėje, kuri turi strateginę reikšmę Lietuvai, jau nuo 2013 m.
prašo  spręsti  aktualią  vietinio  susisiekimo  problemą,  kuri  bus  aktuali  ir  ilgalaikėje
perspektyvoje, t.y.  kol vyksta VĮ Ignalinos AE uždarymo darbai.

Visagino savivaldybei taip pat buvo pateikti  Visagino gyventojų (viso 603) parašai
dėl prašymo organizuoti reguliarų vietinio susisiekimo reisą maršrutu Visaginas – Drūkšinių
km. (VĮ IAE) – Visaginas. 

Pabrėžtina,  kad  Lietuvos  Respublikos  kelių  transporto  kodekse  nėra  detalizuota
vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto konkreti  keleivių grupė. Todėl tokio maršruto
organizavimas visiškai atitiktų galiojančiam teisiniam reglamentavimui. 

Be  to,  tokių  pavyzdžių,  kuomet  savivaldybės  Lietuvoje  organizuoja  vietinio
reguliaraus  susisiekimo  maršrutus  savo  gyventojams,  kurie  važiuoja  į  savo  darbovietę,
esančią savivaldybės teritorijoje, yra ne viena. Pavyzdžiui, Jonavos, Kėdainių ir kt. 

Norėtume pažymėti, kad IAE darbuotojai, Visagino gyventojai  neprašo nemokamų
paslaugų,  o tik stabilios  ir  ilgalaikės  galimybės  pasinaudoti  vietinio susisiekimo autobusų
maršrutu,  mokant  už  šias  paslaugas.  Vietinio  lygmens  valdžios  atstovų  priedermė  –
pasirūpinti savo gyventojais. To ir prašoma. 

Atskirai pažymime, kad darbuotojų pavėžėjimas niekada nebuvo finansuojamas
iš Ignalinos programos ir ateityje to nenusimato, nes pavėžėjimas nėra tiesiogiai susijęs su
eksploatacijos nutraukimo veikla. 



Atsižvelgiant  į  aukščiau  išdėstyta  ir  palaikydami  JPSA  ir  VĮ  IAE  darbuotojų
iniciatyva, prašome inicijuoti  Savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengimą dėl vietinio
reguliaraus susisiekimo maršruto Visaginas–Drūkšinių kaimas–Visaginas organizavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad susisiekimo galimybės į VĮ IAE, šalia esančias teritorijas, iš
esmės, nėra sprendžiamas jau daugelį metų,  bet tampa vis aktualesnis, tikimės sulaukti Jūsų
supratimo.

Dėkojame už bendradarbiavimą.
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