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BENDROJI INFORMACIJA 
 
Valstybės įmonė „Ignalinos atominė elektrinė” (toliau - Įmonė) buvo įregistruota pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus 1995 m. gegužės 31 d., registracijos Nr. VĮ 95-1. Įmonės steigėjas bei Įmonės savininko teises ir 
pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Įmonės buveinės adresas: 
 
Drūkšinių kaimas 
Visagino savivaldybė 
Lietuvos Respublika 
 
Įmonės tikslas –tinkamai ir saugiai vykdyti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, 
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų bei atliekų tvarkymą, saugojimą ir laidojimą, veiksmingai ir 
nuosekliai įgyvendinant tam reikalingas priemones bei racionaliai ir efektyviai panaudojant Ignalinos 
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir susijusioms priemonėms skiriamas lėšas. Įgyvendinant 
šiuos tikslus įmonė planuoja ir organizuoja Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesą, 
ji valdo ir įgyvendina bei vykdo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; rengia eksploatavimo nutraukimo 
projektus ir priemonės, valdo ir įgyvendina juos bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; vykdo 
įmonėje branduolinės saugos reikalavimus; atlieka panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš Ignalinos 
atominės elektrinės blokų reaktorių į išlaikymo baseinus darbus ir išvežimą į panaudoto branduolinio kuro 
saugyklas, vykdo Įmonės įrenginių išmontavimą ir kitą veiklą numatytą Įmonės įstatuose. 
 
2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės pirmasis blokas buvo sustabdytas. 2009 m. gruodžio 31 d. sustabdytas ir 
Įmonės antrasis blokas. Su elektrinės eksploatacijos ir demontavimu susiję kaštai yra aprašyti aiškinamojo  
rašto 17 pastaboje „ Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse”. 2010 metais iki 2010 rugsėjo 1 
dienos įmonė gamino šiluminę energiją, bet pagal  2010 m rugpjūčio 25d. nutarimą Nr.1209 perdavė katilinę 
valstybės įmonei ,, Visagino energija“. 
 
2010 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 1 966 darbuotojų (2009 m. gruodžio 31 d. – 2 354). 
 
 
APSKAITOS POLITIKA 
 
Įmonė metines finansines ataskaitas rengia vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 
 
Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Sumos šiose metinėse finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt). 
Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. 
 
Įmonės visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o Įmonė turtą valdo, naudoja bei 
disponuoja juo patikėjimo teisėmis. 
 
Žemiau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai (įmonės apskaitos politika patvirtinta 2004 m. lapkričio 
9d. įsakymu Nr.10 ĮV-768), kuriais Įmonė vadovavosi rengiant šias metines finansines ataskaitas: 
 
a) Įvertinim ų naudojimas 
 
Rengiant metines finansines ataskaitas  pagal bendrai priimtus apskaitos principus, reikia remtis vertinimais 
ir prielaidomis, turinčiomis įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei nebalansinio turto ir 
įsipareigojimų atskleidimui metinių finansinių ataskaitų dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms 
pajamoms ir sąnaudoms. Nors šie vertinimai remiasi vadovybės turimomis žiniomis apie esamą padėtį ar 
veiksmus, faktiniai rezultatai gali skirtis nuo šių vertinimų. 
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b) Užsienio valiutos 
 
Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti litais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo savikaina 
apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas litais, taikant įsigijimo metu galiojusį 
valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, 
kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra 
pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis. 
 
c) Informacija apie segmentus 
 
Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar teikiamos 
paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų 
verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje. 
 
Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję produktai ar 
teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės 
verslo dalių. 
 
Vienintelis Įmonės geografinis segmentas – Lietuvos Respublika, o verslo segmentas – elektrinės 
eksploatavimo nutraukimas. Todėl informacija apie atskirus verslo ir geografinius segmentus šiose metinėse 
finansinėse ataskaitose nepateikiama. 
 
d) Pardavimo pajamos 
 
Pardavimo pajamas sudaro sąskaitose nurodyta prekių ir paslaugų vertė, atėmus pridėtinės vertės mokestį ir 
su pardavimais tiesiogiai susijusias kainų nuolaidas.  
 
Kiti prekių ir paslaugų pardavimai pripažįstami pajamomis pagal pirkėjams pateiktas sąskaitas, kurios 
išrašomos iškart pardavus prekes arba suteikus paslaugas. 
 
e) Nuoma – Įmonė nuomininkė 
 
Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos 
laikotarpį.  
 
f) Nuoma – Įmonė nuomotoja 
 
Pajamos, apskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro.  
 
g) Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą 
amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į 
nustatytus nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpius. 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas, įsigytas iki 2002 m. sausio 1 d., amortizuojamas per 1–10 metų laikotarpį, o 
turtas, įsigytas nuo 2002 m. sausio 1 d. – per 3 metų laikotarpį. 
 
h) Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas iki 1995 m. gruodžio 31 d., apskaitomas indeksuota įsigijimo verte, 
atėmus sukauptą indeksuotą nusidėvėjimą bei vertės sumažėjimą. Po 1995 m. gruodžio 31 d. įsigytas 
ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą 
ir vertės sumažėjimą. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, dalis ilgalaikio materialiojo turto buvo 
indeksuota naudojant tokius indeksavimo koeficientus skirtingoms turto rūšims: 
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Indeksacijos data Indeksacijų koeficientai 

1991 m. liepos 1 d. 2,2 karto 
1992 m. sausio 1 d. 2 – 5 kartus 
1994 m. balandžio 1 d. 1,4 – 14 kartų 
1995 m. gruodžio 31 d. 1,6 – 1,7 karto 
 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, taikant patvirtintus ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie buvo nustatyti vadovaujantis galiojusiais Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos nutarimais bei atsižvelgiant į planuojamą naudingą ilgalaikio materialiojo 
turto tarnavimo laikotarpį. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas 
eksploatuoti. Taikomi šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai: 
 
 Įsigytam iki 2002-

01-01 
Įsigytam po 2002-
01-01 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė Normatyvas metais Normatyvas metais( 
ne mažiau kaip) 

Pastatai 40 – 80 8 
Statiniai  25 – 50 8 
Mašinos ir įrengimai 10 – 25 5 
Transporto priemonės 5 – 15 4-10 
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 2 – 10 3 
Kitas 4 – 7 4 
 

Šios nusidėvėjimo normos viršija branduolinių reaktorių techninio eksploatavimo laikotarpį, kuris yra 30 
metų. 
Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo įsigijimo vertė yra ne mažesnė kaip 1 000 Lt ir 
tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai.  
 
Papildomos išlaidos, tenkančios jau apskaitytam ilgalaikiam materialiajam turtui, yra pridedamos prie turto 
vieneto apskaitinės vertės, kai yra tikimybė, kad ateityje iš to turto vieneto naudojimo Įmonė gaus didesnę 
ekonominę naudą, nei ta, kurios buvo tikimasi jį įsigijus. 
 
Remonto išlaidos apskaitomos pelno (nuostolių) ataskaitoje tada, kai jos patiriamos. 
 
Nuo 2004 m. sausio 1 d. skolinimosi kaštai, susiję su gautomis paskolomis ilgalaikio materialiojo turto 
statybai bei įsigijimui finansuoti, patirti per laikotarpį, kol ilgalaikis materialusis turtas yra paruošiamas jo 
tolesniam numatomam naudojimui, neįskaitomi į šio turto įsigijimo savikainą, o pripažįstami to laikotarpio, 
kuriame jie patiriami, sąnaudomis.  
 
Nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai tik ji užbaigiama ir 
turtas yra parengtas jo numatytam naudojimui. 
 
Kai ilgalaikis materialusis turtas yra nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs 
nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi metinėse finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis 
apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo 
nustatomas kaip skirtumas tarp pajamų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto apskaitinės vertės. 
 
Kai ilgalaikis materialusis turtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, perleidžiamas 
kitai valstybės institucijai arba savivaldybei ar valstybės arba savivaldybės įmonei, atitinkamai sumažinamas 
Įmonės įstatinis (savininko) kapitalas. 
 
 
i) Ilgalaikis finansinis turtas bei trumpalaik ės investicijos 
 
Finansinis turtas, turintis nustatytą jo išpirkimo terminą, su fiksuotais arba galimais nustatyti mokėjimais, kurį 
Įmonė ketina ir gali laikyti iki nustatyto išpirkimo termino, iš pradžių apskaitomas jo įsigijimo savikaina, o 
vėliau – amortizuota savikaina. Amortizuota finansinio turto savikaina – ilgalaikio finansinio turto įsigijimo 
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savikaina, atėmus atgautą pagrindinės sumos dalį, pripažinus sukauptą skirtumo tarp įsigijimo savikainos ir 
išpirkimo sumos amortizaciją ir atėmus turto nuvertėjimo sumą. 
 
Finansinis turtas, kurio nustatytas išpirkimo terminas yra po 12 mėn. nuo balanso sudarymo dienos, 
klasifikuojamas kaip kitas ilgalaikis finansinis turtas, o kurio nustatytas išpirkimo terminas yra per 12 mėn. nuo 
balanso sudarymo dienos – kaip kitos trumpalaikės investicijos. 
 
j) Kitas ilgalaikis turtas 
 
 Straipsnyje ,,Kitas ilgalaikis turtas‘‘, apskaitomi išankstiniai apmokėjimai pagal ilgalaikes sutartis ir kitas 
ilgalaikis turtas, kuris nebuvo parodytas kituose ilgalaikio turto straipsniuose. Atidėtasis pelno mokestis 
Įmonės metinėse finansinėse ataskaitose neapskaitomas. 
 
k) Atsargos 
 
Branduolinis kuras 
 
Branduolinio kuro atsargos metinėse finansinėse ataskaitose pateikiamos įsigijimo savikaina. Savikaina 
apskaičiuojama FIFO metodu, remiantis branduolinio kuro davikli ų parodymais apie reaktoriuose išdegusį 
kurą. Branduolinio kuro atsargų įsigijimo savikainą sudaro jų įsigijimo kaina, atsivežimo išlaidos, muitas bei 
kitos su šio kuro įsigijimu susijusios išlaidos. 
 
Dėl techninių branduolinių reaktorių charakteristikų, elektrinės uždarymo metu reaktoriuose esančiose kuro 
kasetėse liks nepanaudoto branduolinio kuro. Metinėse finansinėse ataskaitose nėra apskaitomi atidėjimai 
branduoliniam kurui, kuris liks nepanaudotas sandėlyje. 
 
Kitos atsargos 
 
Kitos atsargos, kurių didžiąją dalį sudaro elektrinės ir tinklo eksploatacinės medžiagos, pateikiamos žemesne 
iš dviejų verčių: įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų savikainą sudaro 
įsigijimo kaina, transportavimo, saugojimo bei kiti kaštai, tiesiogiai susiję su atsargų įsigijimu. Grynoji 
galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, atėmus produkcijos užbaigimo savikainą bei 
pardavimų sąnaudas. 
 
l) Gautinos sumos 
 
Gautinos sumos pateikiamos verte, kurią tikimasi atgauti. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra peržiūrimos ir 
įvertinamos visos abejotinos gautinos sumos. Beviltiškos skolos yra nurašomos tais metais, kuriais nustatoma, 
kad jos nebus atgautos. 
 
m) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, lėšas bankų sąskaitose ir terminuotuosius indėlius 
bankuose, kurių terminas neviršija 3 mėnesių. 
 
n) Kapitalas ir rezervai 
 
Įstatinis (savininko) kapitalas 
 
Įmonės įstatinis (savininko) kapitalas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir įregistruotas 
Ignalinos rajono savivaldybėje (rejestro Nr. VĮ 95-1). Įmonės įstatinis kapitalas gali būti sumažintas Lietuvos 
Respublikos vyriausybės nutarimu perduodant Įmonės ilgalaikio materialiojo turto dalį, kuri yra nurodyta 
sprendime, valstybės institucijai, arba savivaldybei, ar valstybės arba savivaldybės įmonei. 
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Kiti rezervai 
 
Kiti rezervai sudaromi Įmonės įstatuose numatytiems tikslams. Šie rezervai sudaromi ir naikinami Įmonės 
įstatuose numatyta tvarka. 
 
 
o) Dotacijos ir subsidijos 
 
Remiantis 21 VAS,, Dotacijos ir subsidijos“ dotacija ar subsidija (ar jų dalis) pripažįstamos ir registruojamos 
finansinėje apskaitoje tada, kai yra pagrįstas užtikrinimas arba sprendimai, kad dotacija ar subsidija bus gauta ir 
kai dotacijos ar subsidijos gavėjas atitinka dotacijai ar subsidijai keliamas sąlygas.  
 
Dotacijų ir subsidijų straipsnyje apskaitomos sumos pripažįstamos pajamomis pelno (nuostolių) ataskaitoje 
per susijusio ilgalaikio materialiojo turto (kuris buvo gautas kaip subsidija arba kuriam pirkti, statyti arba 
kitaip įsigyti buvo gauta subsidija) naudingo tarnavimo laikotarpį ir ta pačia suma yra mažinamos susijusio 
ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
 
Pajamų subsidija pripažįstama pajamomis tais laikotarpiais, kuriais yra patiriamos subsidijuojamos išlaidos 
(subsidija panaudojama). Pajamų subsidijos, skirtos būsimoms išlaidoms kompensuoti, panaudota dalis 
pripažįstama atitinkamo ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis. 
 
Avansiniai apmokėjimai prekių, paslaugų ar ilgalaikio materialiojo turto tiekėjams, finansuojami iš dotacijų ir 
subsidijų lėšų, yra apskaitomi išankstinių apmokėjimų straipsnyje. 
 
Dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti pripažįstama panaudota tiek, kiek patiriama sąnaudų, kurioms 
kompensuoti skirta dotacija. 
 
p) Atidėjimai 
 
Atidėjimai pripažįstami tuomet, kai Įmonė turi įsipareigojimų, kurių padengimas pareikalaus išteklių 
panaudojimo ir kurių vertė gali būti patikimai nustatyta.  
 
Įmonė neapskaito atidėjimų visiems įsipareigojimams, susijusiems su jos veiklos nutraukimu. 
 
r) Pinigų srautų ataskaita 
 
Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius 
terminuotus indėlius. Sumokėtos palūkanos už paskolas priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos už 
terminuotus indėlius parodomos investicinėje veikloje.  
 
 
 
FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS 
 
Įmonė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Bendro pobūdžio bei 
konkrečių sričių, tokių kaip kredito, valiutų svyravimo, likvidumo ir palūkanų normos, rizikos valdymo 
rašytiniai principai kol kas nėra parengti. 
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1 PASTABA: PARDAVIMO PAJAMOS 
 
 

(tūkst. Lt) 

Pardavimo rūšys  Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 
metai 

Pardavimai 19 846 597 299 
Elektros energija 486 563 296 
Šilumos energija 18 501 5 253 
Šilumnešis 234 642 
Vanduo 37 35 
Nuotekos 37 41 
Viešieji interesai - 27 923 
Kitos paslaugos 551 109 
Pardavimo savikaina 23 709 532 633 
Iš jų   
Darbo užmokesčio sąnaudos 2 233 117 989 
Nusidėvėjimas 1 037 133 344 

Branduolinio kuro sąnaudos - 194 654 

Kitos materialinės sąnaudos 351 40 595 
Dujos 20 088 - 
Veiklos sąnaudos 73 825 1 477 728 
Iš jų   
Atskaitymai eksploatacijos 
nutraukimo fondui 

- 33 798 

Soc. išmokos savivaldybėms - 9 000 
Mokesčių sąnaudos 315 13 418 
Nusidėvėjimas 1 812  8 480 
Darbo užmokesčio sąnaudos 242 21 927 
Turto nuvertėjimas 51 882 1 338 670 
Kitos materialinės sąnaudos 19 574 69 395 

 
 
 
 
 

2 PASTABA: KITA VEIKLA      (tūkst. Lt) 

Rodikliai  Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 
metai 

Pajamos 3 084 4 575 
Trumpalaikio turto pardavimas 2 365 1 467 
Ilgalaikio turto pardavimo rezultatas 219 406 
PRUS pajamos* - 95 
Valgyklos pajamos - 638 
Kitos pajamos 328 6 
Kompensacinės pajamos - 490 
Dotacijų rezultatas - 1 281 
Nuomos pajamos 172 192 
Sąnaudos 263 5 029 
Trumpalaikio turto perleidimo 200 948 
Nuomos sąnaudos 63 50 
PRUS* sąnaudos - 2 078 
Valgyklos sąnaudos - 1 953 
Kitos veiklos rezultatas: 2 821 -454 

*PRUS- Personalo ruošimo užtikrinimo skyriaus pajamos 
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3 PASTABA:  FINANSINĖ IR INVESTICIN Ė VEIKLA 
         (tūkst. Lt) 

Rodikliai  Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 
metai 

Pajamos 10 035 19 579 
Gauti delspinigiai 44 81 
Palūkanų pajamos 9 946 19 467 
Valiutų kursų pasikeitimo  45 31 
Sąnaudos 2 182 
Delspinigiai - - 
Banko procentai - 125 
Valiutų kursų pasikeitimo 2 57 
Finansinės investicinės veiklos 
rezultatas: 10 033 19 397 

 
 
 

4 PASTABA: NEMATERIALUSIS TURTAS 
 
 

Rodikliai Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialusis 
turtas 

Iš viso 

Likutin ė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

5 811 47 5 858 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo 
savikaina 

      

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 55 543 515 4 387 123 59 930 638 
Finansinių metų pokyčiai:       
turto įsigijimas - 8 304 241 8 304 241 
LR vyriausybės nutarimu perleistas  turtas (-) - -2 382 -2 382 
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) -3 374 177 -62 919 -3 437 096 
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 303 513 10 885 314 398 
Finansinių metų pabaigoje  52 472 851 12 636 948 65 109 799 
b) Amortizacija       
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 42 774 506 4 224 721 46 999 227 
Finansinių metų pokyčiai:       
finansinių metų amortizacija 56 964 2 392 59 356 
LR vyriausybės nutarimu perleisto  turto (-) - -2 375 -2 375 
atstatantys įrašai (-) – – – 
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-) 

-3 368 507 -62 919 -3 431 426 

perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) - - 0 
Finansinių metų pabaigoje  39 462 963 4 161 819 

 
43 624 782 

c) Vertės sumažėjimas       
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 12 763 198 162 355 12 925 553 
Finansinių metų pokyčiai: - -4 -4 
Finansinių metų pabaigoje  12 763 198 162 351 12 925 549 
d) Likutin ė vertė finansinių metų pabaigoje (a) 
- (b) - (c) 

246 690 8 312 778 8 559 468 

 

Apyvartiniai taršos leidimai 
 

2010 m. gruodžio 31d. likutis apyvartinių taršos leidimų sudaro 174 165 leidimai. Jie įvertinti  pagal   
European Energy Exchange biržos duomenis 2010 m. gruodžio 31 d., vieneto kaina 13,80 EUR.
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5 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS  
 

Rodikliai Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, įrankiai 

ir įrenginiai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas 
materialus 

turtas 
Iš viso 

Likutin ė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 59 241 221 143 597 680 5 204 800  17 154 516  408 656 849 4 187 274 638 042 340 
a) Įsigijimo savikaina        
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1 426 545 

139 
1 608 412 116 17 287 514 322 488 470 412 636 056 4 371 990 3 791 741 285 

Finansinių metų pokyčiai:             
turto įsigijimas  2 365 691 278 890 2 516 821  62 929 606  53 701 

 
68 144 709 

LR vyriausybės nutarimu perleistas  turtas (-) -79 977 138 -128 091 685 -412 904  -1 528 608      -210 010 335 
kitiems asmenims perleistas turtas (-) - -580 247 -71 660 -16 074     -667 981 
nurašytas turtas (-) -202 156 -14 839 451 -84 282 -22 018 079 -270 000 -35 411 -37 449 379 
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 21 071 781 3 052 095 184 702 4 278 641 -28 580 571 -951 159 -944 511 
Finansinių metų pabaigoje  1367437626 1 470 318 519 17 182 260 305 721 171 446 715 091 3 439 121 3 610 813 788 
b) Perkainojimas   - -    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje – – - - – – – 
Finansinių metų pokyčiai: – – -   – – – 
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) – – – – – – – 
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) – – – – – – – 
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) – – – – – – – 
Finansinių metų pabaigoje  – – – – – – – 
c) Nusidėvėjimas   – –    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 656 029 833 1 118 807 872 12 082 714 272 370 798 0 184 716 2 059 475 933 
Finansinių metų pokyčiai:             
finansinių metų nusidėvėjimas 1 630 948 2 470 699 1 478 878 564 849   20 763 6 166 137 
LR vyriausybės nutarimu perleisto  turto (-) -23 873 264 -43 292 555 -389 065 -1 151 096     -68 705 980 
kitiems asmenims perleisto turto (-) - -580 246 -71 659 -16 070    -667 975 
nurašyto turto (-) -147 822 -14 602 449 -84 271  - 15 630 614    -30 465 156 
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 296 805 -298 142 - -   1 337 0 
Finansinių metų pabaigoje  633 936 500 1 062 505 179 13 016 597 256 137 867 0 206 816 1 965 802 959 
d) Vertės sumažėjimas        
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 711 274 085 346 006 564 0 32 963 156 3 979 207 0 1 094 223 012 
Finansinių metų pokyčiai:             
finansinių metų vertės sumažėjimas 443 567 52 399 055 1 799 539 10 477 009 70 894  65 190 064 
atstatantys įrašai (-)     -270 000 – -270 000 
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) -101 -6 638 - -23 696   – -30 435 
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) – – -    – – 0 
Finansinių metų pabaigoje  711 717 551 398 398 981 0 43 416 469 3 780 101 0 1 159 112 641 
e) Likutin ė vertė finansinių metų pabaigoje (a+b-c-d) 21 783 575 9 414 359 2 366 124  6 166 835  442 934 990 3 232 305 485 898 188 
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Vadovaujantis 23 Verslo apskaitos standarto ,,Turto nuvertėjimas“ nuostatomis 2009 metais atliktas turto 
nuvertėjimas. Įmonė turėjo aiškų nuvertėjimo požymį – eksploatacijos nutraukimas, turimas turtas 
nebegamins elektros energijos ir nebus uždirbama pajamų. Kita vertus, Įmonė turi turto, kuris yra skirtas 
saugiam panaudoto branduolinio kuro saugojimui ir yra dalinai įsigytas iš dotacijų lėšų. Šis unikalus turtas 
nebuvo nuvertintas, nes nėra jokios jos rinkos vertės, o pajamų neuždirbdavo niekada (pvz., panaudoto 
branduolinio kuro saugyklos, kuro saugojimo aikštelės. Šiam turtui buvo gautos dotacijos, kurios bus toliau 
naudojamos pagal paskirtį. Objektai, kurie dar bus naudojami ir turi rinkos vertę kaip automobiliai, gamtos 
apsaugos objektai, įsigyti iš dotacijų lėšų, nenuvertinti. 2010 metais atliktas nuvertėjimas turtui, leistam 
nurašyti 2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 605 ir 2010 m. gruodžio 22d. Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-354. 
 
 Nebaigtos statybos objektai 
        (tūkst. Lt) 
Pavadinimas 2010 12 31 
B1 Panaudoto branduolinio kuro saugykla 279 053 
B-2,3,4 kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 136 613 
B-19 Buferinė saugykla ( Landfill) 23 003 
 B-25 Stabatiškės dvarvietes moksliniai tyrimai 2 365 
Užkonservuota statyba (ilgiau nei 3 metai) 3 780 
Kiti projektai , mažesni iki 1 mln. Lt 1 901 
Nuvertinimas 2010 12 31 (3 780) 
Viso 442 935 
 
 
Laikinai nenaudojamas ilgalaikis materialusis turtas 

Likutinė vertė (tūkst. Lt) 
Turto grupės pavadinimas Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 
Pastatai ir statiniai - 497 
Mašinos ir įrengimai  487 52 966 
Transporto priemonės 1 2 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 2 16 655 
Iš viso 490 70 120 

 
Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 

(tūkst. Lt) 
Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina 
Pastatai ir statiniai 19 662 
Mašinos ir įrengimai  170 380 
Transporto priemonės 5 131 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 83 726 
Iš viso 278 899 

 
Kitas ilgalaikis turtas 
 
2010 m. gruodžio 31 d. išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 148 890 tūkst. Lt 
(2009 m. gruodžio 31 d. – 130 576 tūkst. Lt). 
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6 PASTABA: ATSARGOS 
 (tūkst. Lt) 

Rodikliai 

Žaliavos ir 
komplektavimo 
gaminiai 

Pirktos 
prekės, 
skirtos 
perparduoti  

Iš viso 
Branduolinis 
kuras Kita 

a) Atsargų įsigijimo savikaina     
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 354 870 138 578 - 583 988 

Finansinių metų pabaigoje 354 870 115 858 - 470 728  

b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo 
vertės (atstatymas) 

        

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 307 087 59 881 – 366 968 

Finansinių metų pabaigoje 307 087 58 152 – 365 239 

c) Balansinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b) 47 783 57 706 - 105 489 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas – – – – 
Įkeistų atsargų vertė –   – – 
Atsargos pas trečiuosius asmenis – – – – 

 

7 PASTABA:  IŠANKSTINIAI APMOK ĖJIMAI 
(tūkst. Lt) 

Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 
Išankstiniai apmokėjimai už atsargų tiekimą - 4 934 
Išankstiniai apmokėjimai už paslaugų tiekimą 20 269 17 022 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos 242 366 
Iš viso 20 511 22 322 
 
8 PASTABA: PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS 

(tūkst. Lt) 
Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 
Pirkėjų skolos 83 - 
Kitų paslaugų pirkėjų skolos 5 894 62 371 
Pirkėjų skolos už atsargas - 50 
Abejotinos skolos -5 504 -5 571 
Iš viso 473 56 850 
Abejotinos skolos susidaro iš AB Ekranas skolos už elektros energiją (2005-2006metų) - 3 882 tūkst. Lt, 
UAB ,,Komunalininkas“ skolos už elektros ir šilumos energiją (1999-2000m.) - 657 tūkst. Lt, 
AB ,,Energetikos statybos pramonė“ skolos už energetinius išteklius (1998-2000m.) - 173 tūkst. Lt, kitos 
1993-1995 metų skolos, pagal kurias iškeltos baudžiamosios bylos - 792 tūkst. Lt . 
 
9 PASTABA:  KITOS GAUTINOS SUMOS 

(tūkst. Lt) 
Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 
Gautinas importo PVM 3 501 - 
Juridinių asmenų pelno mokestis (avansiniai mokėjimai) - 4 155 
Atidėtas gautinas PVM - - 
Kitų mokesčių skola įmonei - - 
Atsiskaitymais su atsakingais asmenimis - - 
Kitos gautinos sumos 1 236 2 102 
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto vagystės  60  88 
Atidėjimai kitoms gautinoms sumoms -60 -88 
Kitos gautinos sumos (laikinas išvežimas) 63 27 
Gautos dotacijos ir subsidijos  654 733 862 441 
Gautinos kompensuojamos dotacijos ir subsidijos 87 443 20 016 
Iš viso 746 976 888 741 
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10 PASTABA: TERMINUOTI IND ĖLIAI 
 
2010 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo terminuotų indėlių už bendrą 324 700 tūkst. Lt sumą (2009m. gruodžio 
31 d. – 296 900 tūkst. Lt). Šių terminuotų indėlių vidutinis išpirkimo terminas – 101 diena, o vidutinė 
apskaičiuota metinė palūkanų norma – 2,02% (2009 m. – atitinkamai 104 dienos bei 7,62%). 
 
Pinigų srautų ataskaitoje terminuoti indėliai priskiriami pinigams ir pinigų ekvivalentams. 
 
11 PASTABA: ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 
 
2010 m. gruodžio 31 d. įmonės įstatinį (savininko) kapitalą sudarė 1 966 915 464 Lt (2009 m. gruodžio 31 d. 
– 2 019 995 383 Lt). 2010 m. įmonė, vadovaudamasi 2010 m. gegužės m. 19 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu Nr. 582 perdavė uždarai akcinei bendrovei ,,Visagino atominė elektrinė“ turtą, kuris 
savininko kapitalo dalį sumažino 14 405 824,10 Lt, vadovaudamasi 2010 m rugpjūčio m. 25 d. Lietuvos 
Respublikos  Vyriausybės nutarimu Nr. 1209 perdavė valstybės įmonei ,,Visagino energija“ turtą, kuris 
savininko kapitalo dalį sumažino 37 294 713,83 Lt, vadovaudamasi 2010 m. birželio m. 16 d. Lietuvos 
Respublikos nutarimu Nr. 742 perdavė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 
Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinei turtą, kuris savininko kapitalo dalį sumažino 1 379 380,70 
Lt. 
 

12 PASTABA: PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS  
Straipsniai Suma 
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje (1 400 101 540) 
Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai) (64 834 577)  
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (1 464 936 117) 
Pervedimai iš rezervų – 
Paskirstytinas pelnas – 
Pelno paskirstymas: – 
į privalomąjį rezervą – 
į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems 
tikslams 

– 

į kitus rezervus – 
Nepaskirstytasis rezultatas  pelnas (nuostoliai) perkeliamas (perkeliami) į kitus 
finansinius metus 

(1 464 936 117) 

 
13 PASTABA: DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  
2010 m. gruodžio 31 d. dotacijas ir subsidijas sudarė: 

(tūkst. Lt) 

Straipsniai Finansiniai metai Praėję finansiniai 
metai 

Dotacijos ir subsidijos-avansiniai mokėjimai 
20 052 21 871 

Dotacijos ir subsidijos - gautos atsargos 16 363 10 718 
Dotacijos ir subsidijos - ilgalaikis turtas 32 721 124 532 
Dotacijos ir subsidijos - nematerialus turtas 8 521 - 
Dotacijos ir subsidijos - pinigai - - 
Dotacijos ir subsidijos - techniniam pertvarkymui - - 
Dotacijos ir subsidijos - avansiniai mokėjimai statybos darbams 148 862 442 636 
Dotacijos ir subsidijos - statybos darbai 442 636 407 255 
Dotacijos ir subsidijos - neapmokėtos skolos tiekėjams -1 872 -9880 
Dotacijos ir subsidijos - ateinančių laikotarpių sąnaudos 2 - 
Gautinos dotacijos ir subsidijos 654 733 862 441 
IŠ VISO: 1 322 018  1 547 293 
 
Įmonės balanse gautinos dotacijos ir subsidijos tuo pačiu yra apskaitomos ir kitų gautinų sumų straipsnyje. 
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Dotacijos bei subsidijos yra skirtos elektrinės uždarymo sąnaudų finansavimui, kitiems su elektrinės 
eksploatavimu bei uždarymu susijusiems projektams, tame tarpe energetikos sektoriaus restruktūrizacijai, 
aplinkosauginėms investicijoms, energijos tiekimo saugumo užtikrinimui ir pan. 
Didžiausi dotacijų ir subsidijų davėjai yra Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos 
nutraukimo rėmimo fondas (TIENRF), Lietuvos Respublikos vyriausybė (NAC), Europos sąjungos 
komitetas (ESK). 
2010 metais buvo gautos ir įsisavintos lėšos pagal šias programas: 
 

(tūkst. Lt) 
Programa Suma Šaltinis 

Parama Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo tarnybai 
1 455 ESK 

Statybos aikštelių parengimas Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui 5 435 ESK 
Specializuota techninė parama Ignalinos AE 2 bloko galutinio sustabdymo 
ir kuro iškrovimo fazės dokumentacijos parengimui 1 470 ESK 
Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų laikinosios saugyklos saugos 
įvertinimas 266 ESK 
Eksploatacinės išlaidos ir esminės atsarginės dalys, skirtos Ignalinos AE 
pirmajam blokui 2009 m. 2 083 ESK 
Komunalinės paslaugos, reikalingos su eksploatavimo nutraukimu 
susijusioms veikloms 63 221 ESK 
Su IAE eksploatavimo nutraukimu susijusios IAE personalo veiklos 2010 
metais 93 088 ESK 
Įrangos ir medžiagų, reikalingos su IAE eksploatavimo nutraukimu 
susijusioms IAE personalo veikloms 2010 metais, pirkimai 

1 813 
 ESK 

Užtikrinti VĮ Ignalinos atominės elektrinės sustabdyto pirmojo bloko 
priežiūrą ir fizinę saugą ir įgyvendinti reikiamus pakeitimus 39 724 NAC 
Rengti ir vykdyti IAE  eksploatavimo nutraukimo projektus 951 NAC 
Naujai pastatytų objektų ir infrastruktūros inventorizacija ir kadastriniai 
matavimai 523 NAC 
Kultūros paveldo ardomieji tyrimai 1 200 NAC 
Su IAE eksploatavimo nutraukimu susijusios IAE personalo veiklos 2010 
metais išlaidų, skiriamų gyventojų pajamų mokesčiui, apdraustojo 
valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokoms ir 
įmokoms į garantinį fondą padengti 
 20 630 NAC 
Mokesčio už valstybės turto naudojimą išlaidoms 2010m. kompensuoti 10 100 NAC 
Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimas 
(Landfill) 14 740 ESK 
Konsultacinė parama IAE 1 736 EKS 
Infrastruktūra, vietos parinkimas ir parengiamieji darbai eksploatacijos 
nutraukimo projektų įgyvendinimui 6 895 EKS 
Deaktyvavimo ir išmontavimo įrankių ir medžiagų pirkimas 11 274 EKS 
Paruošiamosios veiklos EN mokymo centro įkūrimui IAE  637 ESK 
Panaudoto branduolinio kuro saugykla  65 812 TIENRF 
Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis 
kapinynas 3 003 TIENRF 
IAE pastatų įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo projektų rengimas 14 004 TIENRF 
Konsultacinė parama IAE 12 721 TIENRF 
Deaktyvavimo ir išmontavimo įrankių ir medžiagų pirkimas 1 638 TIENRF 
Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo 
įrenginiai 784 TIENRF 
IAE pastatų šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 668 TIENRF 
IŠ VISO: 375 871 - 
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14 PASTABA: ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIM Ų BŪKL Ė 
 
Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis Per vienerius 
metus 

Po vienerių metų, 
bet ne vėliau kaip 

per penkerius 
metus 

Po penkerių 
metų 

Finansinės skolos: - - – 
1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis - - – 
Skolos tiekėjams 15 517 047  - – 
Gauti išankstiniai apmokėjimai: 1 069 833     
1. Gauti išankstiniai apmokėjimai 22 199 – – 
2. Sukauptos sąnaudos 1 047 634 – – 
Pelno mokesčio įsipareigojimai - – – 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 12 708 315     
1. Mokėtinas darbo užmokestis 46 343 – – 
2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 3 029 677 – – 
3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 660 188 – – 
4. Mokėtinos garantinio fondo įmokos  7 568 – – 
5. Kitos su darbo santykiais susijusios mokėtinos 
sumos 

3 309 263 – – 

6. Sukauptos atostoginių sumos 5 655 276 – – 
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai: 

240 480     

1. Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį) 189 196 – – 
2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

51 284 – – 

IŠ VISO: 29 535 675 - – 
 
 
 
15 PASTABA: NEPINIGINIAI SANDORIAI 
 
Pagrindiniai nepiniginiai sandoriai susiję su įstatinio (savininko) kapitalo mažinimu neatlygintai perleidžiant 
ilgalaikį materialųjį turtą kitoms įmonėms bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai, naudojant gauto 
finansavimo (dotacijų ir subsidijų) lėšas, kurias donorai tiesiogiai perveda ilgalaikio materialiojo turto 
pardavėjams bei rangovams. 
 
 
16 PASTABA: ĮMONĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI BALANSE 
 

(tūkst. Lt) 
Rodikliai  Suma 
Elektrinės eksploatacijos nutraukimo ir demontavimo įsipareigojimai Nėra duomenų 
Civilinė atsakomybė LR vyriausybės garantija 
 
 
Elektrin ės eksploatacijos nutraukimo ir demontavimo įsipareigojimai 
 
Vadovaujantis 2004 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1491 „Dėl Valstybės 
Įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko sustabdymo datos”, Įmonės pirmasis blokas buvo 
sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d. 
Nacionalinėje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 10 d. 
nutarimu Nr. IX-1130 (Žin., 2002, Nr. 99-4397), sustabdytas antrasis Ignalinos AE blokas 2009 metais 
gruodžio 31 d. 
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2002 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1848 buvo pasirinktas elektrinės 
nedelstino išmontavimo būdas. Tai nepertraukiamas procesas, kai elektrinė po galutinio sustabdymo 
pradedama išmontuoti, o baigiama visišku teritorijos ir radioaktyviųjų atliekų sutvarkymu. Pasirinkus 
nedelstino išmontavimo būdą, Įmonės Eksploatavimo nutraukimo tarnyba preliminariai apskaičiavo, kad 
eksploatavimo nutraukimui gali reikėti apie 2,3 mlrd. EUR (neskaitant infliacijos ir nedidinant darbo 
užmokesčio fondo). Tačiau šie apskaičiavimai yra preliminaraus pobūdžio, kadangi atlikti tikslius 
skaičiavimus šiuo metu nėra galimybių. 
2005 m. vasario 2 d.  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr.117 ,, Dėl Valstybės įmonės Ignalinos 
atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo“ patvirtinta  
Valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo 
programa, tačiau nėra tiksliai įvertinti elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir demontavimo kaštai. Be to 
nėra nurodymų dėl atidėjimų formavimo demontavimo išlaidų įsipareigojimams vykdyti. 
 
Elektrinės uždarymo finansavimas 
 
1995 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1403 buvo patvirtinti Valstybės 
įmonės „Ignalinos atominė elektrinė” eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) nuostatai. 2001 m. 
liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Fondo įstatymą kuriame numatyta, kad Fondo steigėjas yra 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, valdytojas – Fondo taryba, kurią skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
tvarkytojas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, laikytojas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 
Įmonė kiekvienais metais mokėjo į šį fondą LR Vyriausybės nustatytą procentą nuo pajamų už parduotą 
elektros energiją. Fondo pajamas taip pat sudaro užsienio šalių įnašai, investavimo ir kitos pajamos. Pagal 
įstatymą, Fondo lėšos yra naudojamos eksploatavimo nutraukimo techniniams ir socialiniams projektams, 
Eksploatavimo nutraukimo tarnybai išlaikyti, radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti bei branduolinei žalai 
atlyginti. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Įmonė Fondui priskaičiavo 474 mln. Lt. Šios Įmonės sukauptos lėšos 
nebūtų pakankamos jos veiklos nutraukimui ir todėl veiklos nutraukimas bus priklausomas nuo tarptautinių 
donorų suteiktos paramos. 
Europos komisijos iniciatyva 2000 m. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (toliau – ERPB) įkūrė 
Tarptautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą (toliau – Tarptautinis fondas). ERPB yra šio 
fondo administratorius. Tarptautinio fondo tikslas yra tiekti prekes ir paslaugas, reikalingas Įmonės 
uždarymo darbams bei Įmonės uždarymo sąlygotiems Lietuvos energetikos sektoriaus pertvarkymo ir 
modernizavimo darbams.  
2007 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1290 buvo patvirtintos  2007-2013 
metų Ignalinos programos (Europos Bendrijos finansinis mechanizmas skiriamas 2007-2013 metų 
laikotarpių padėti Lietuvos Respublikai nutraukti  valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinės 
eksploatavimą ir spręsti  valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės galutinio sustabdymo ir 
eksploatavimo nutraukimo padarinių sukeltas problemas) įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės. Kuriose 
nurodyta, kad programos koordinuojančioji institucija yra Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija, 
programos lėšų valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija, CPVA-institucija atsakinga 
už Ignalinos programos projektų pirkimų vykdymą ir kontrolę, projektų sutarčių sudarymą, projektų tinkamą 
išlaidų apmokėjimą ir projektų lėšų panaudojimo kontrolę pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus. 
 
 
Civilinė atsakomybė 
 
Įmonė nėra apdraudusi savo civilinės atsakomybės branduolinei žalai atlyginti. 
 
Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymas numato, kad branduolinės energetikos objektą 
eksploatuojanti organizacija privalo apdrausti jos valdomą objektą ar kitaip užsitikrinti lėšas, reikalingas 
branduolinei žalai atlyginti. Jeigu draudimo ir kitų turimų lėšų nepakanka branduolinei žalai atlyginti, 
trūkstamos sumos išmokėjimą garantuoja Vyriausybė, laikydamasi Lietuvos Respublikos prisiimtų 
įsipareigojimų pagal Vienos konvenciją. 
 



Aiškinamasis raštas (t ęsinys)  
(visos sumos pateiktos litais, jei nenurodyta kitaip) 
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17 PASTABA: FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS 
ASMENIMIS 
 

(tūkst. Lt) 

Rodikliai Finansiniai metai Praėję 
finansiniai metai 

Likutis 
finansinių metų 
pabaigoje 

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios 
su darbo santykiais: 

   

1. Vadovams 827 1 779 38 
2. Kitiems susijusiems asmenims – – – 
B. Įmonės suteiktos paskolos:    
1. Vadovams – – – 
2. Kitiems susijusiems asmenims – – – 
C. Gautos paskolos:    
1. Iš vadovų – – – 
2. Iš kitų susijusių asmenų – – – 
D. Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:    
1. Vadovams – – X 
2. Kitiems susijusiems asmenims – – X 
E. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:    
1. Vadovams – – – 
2. Kitiems susijusiems asmenims – – – 
F. Kitos reikšmingos sumos, per metus 
priskaičiuotos: 

   

1. Vadovams – – – 
2. Kitiems susijusiems asmenims – – – 
G. Kiti reikšmingi įsipareigojimai įmonei:    
1. Vadovų – – – 
2. Kitų susijusių asmenų – – – 
H. Parduotas turtas:    
1. Vadovams – – X 
2. Kitiems susijusiems asmenims – – X 
Vidutinis vadovų skaičius per metus 3 9 X 
 
18 PASTABA: POBALANSINIAI ĮVYKIAI 
Jokių po balansinių įvykių , kuriuos reikėtų atskleisti finansinėse  ataskaitose iki ataskaitų pasirašymo dienos 
neįvyko. 
 
Šias finansines ataskaitas Generalinis direktorius patvirtino 2010 m. kovo mėn. 01 d. 
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VALSTYB ĖS ĮMONĖ 
IGNALINOS ATOMIN Ė ELEKTRIN Ė 

 
2010 M. ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITA 

 
2011 m. _____________ ___ d. Nr. ______________ 

Visaginas 
 
 

I.  BENDROJI INFORMACIJA 

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – įmonė, IAE) buvo 

įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 1995 m. gegužės 31 d., registracijos Nr. VĮ 

95-1. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija. Įmonės buveinės adresas: 

Drūkšinių kaimas 

Visagino savivaldybė 

Lietuvos Respublika. 

II.  ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJA 

Šiuo metu Įmonės veiklos strategijos projektas yra pateiktas tvirtinti Energetikos 

ministerijai. 

III.  ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI 

2010 m. liepos 30 d. LR energetikos ministro įsakymu patvirtinti 2010 metų įmonės 

veiklos rodikliai. Jų vykdymo eiga pateikta 1 priede. 

IV.  PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SRITYS  

Įmonės tikslas - tinkamai ir saugiai vykdyti Ignalinos atominės elektrinės 

eksploatavimo nutraukimą, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų bei atliekų tvarkymą, 

saugojimą ir laidojimą, užtikrinant veiksmingą ir nuoseklų tam būtinų  priemonių įgyvendinimą 

bei racionaliai ir efektyviai panaudojant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimui ir susijusioms veikloms skiriamas lėšas. Įmonė:  

- planuoja ir organizuoja Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 

procesą, valdo ir įgyvendina, vykdo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; 

- rengia eksploatavimo nutraukimo projektus ir priemones, juos valdo ir 

įgyvendina, vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; 

- vykdo branduolinės saugos reikalavimus; 
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- atlieka panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš Ignalinos atominės elektrinės 

blokų reaktorių į išlaikymo baseinus darbus ir jo išvežimą į panaudoto branduolinio kuro 

saugyklas, vykdo įmonės įrenginių išmontavimą ir kitą veiklą, numatytą Įmonės įstatuose. 

V. DARBUOTOJAI 

2010 m. sausio 1 d. įmonėje dirbo 2 354 darbuotojai, o 2010 m. gruodžio 31 d. – 1 966 

darbuotojai. 

Bendras įmonės darbo užmokesčio fondas – 128 299 tūkst. Lt 

Apibendrintos 2010 metų vidutinės mėnesinės algos pagal darbuotojų grupes 

Eil. 
Nr. Darbuotojų grupės (pareigybės) 

Vidutin ė 
mėnesinė 
alga, Lt 

1. VADOVAI ( įmonės  generalinis direktorius, direkcijos direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas, tarnybos vadovas, vyriausiasis buhalteris, 
padalinio vadovas) 

7703 

2. VYRIAUSIEJI SPECIALISTAI (generalinio direktoriaus patarėjas, 
ekspertas, padalinio vadovo pavaduotojas, poskyrio, baro, laboratorijos ir 
grupės vadovas, projekto vadovas, visų sričių pamainos viršininkas, visų 
sričių vyriausiasis specialistas (inžinierius), visų sričių vadovaujantysis 
inžinierius) 

5264 

3. VYRESNIEJI SPECIALISTAI (visų sričių vyresnysis specialistas, visų 
sričių vyresnysis inžinierius, visų sričių vyresnysis instruktorius, vyresnysis 
programuotojas, vyresnysis juriskonsultas, vyresnysis buhalteris, visų sričių 
vyresnysis inspektorius, vyresnysis archyvaras, vyresnysis bendruomenės 
slaugytojas, direktoriaus padėjėjas, tarnybos vadovo padėjėjas) 

3903 

4. SPECIALISTAI (visų sričių specialistas, visų sričių inžinierius, kartografas, 
darbo organizavimo ir apmokėjimo ekonomistas, darbo vietų ir užimtumo 
analitikas, teisininkas, buhalteris, personalo rengimo instruktorius,  
kalbininkas, vertėjas, archyvaras, bendruomenės slaugytojas, visų sričių 
meistras, visų sričių technikas, visų sričių inspektorius, visų sričių 
administratorius) 

3385 

5. TARNAUTOJAI (sekretorius, raštvedys, duomenų įvesties operatorius, 
tabelininkas, personalo bylų tvarkytojas, kurjeris, kopijavimo ir dauginimo 
mašinų operatorius, ekskursijų vadovas, korespondencijos tarnautojas, 
sandėlio vedėjas, sandėlininkas, sandėlio tarnautojas, medžiagų užsakymų 
koordinatorius, ūkvedys, ūkio skyriaus darbuotojas, ūkio reikalų tvarkytojas, 
materialinių vertybių tvarkytojas, paslaugų teikimo tvarkytojas, geležinkelio 
dispečeris, vyresnysis kasininkas apskaitininkas, ūkio skyriaus darbuotojas, 
medžiagų tvarkymo tarnautojas) 

2165 
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Eil. 
Nr. 

Darbuotojų grupės (pareigybės) 
Vidutin ė 
mėnesinė 
alga, Lt 

6. KVALIFIKUOTI DARBININKAI (vis ų sričių elektrošaltkalvis, visų sričių 
elektromonteris, visų sričių elektromechanikas, elektrikas, visų sričių 
šaltkalvis; mechanikas, santechnikas, plataus profilio statybininkas, 
metalinių gaminių dažytojas, stalius, plataus profilio staklininkas, tekintojas, 
visų sričių operatorius, visų sričių suvirintojas, metalo pjaustytojas dujomis, 
visų sričių laborantas, visų sričių aparatininkas, radioaktyviųjų atliekų 
perdirbėjas, dozimetrininkas, dezaktyvuotojas, kelio montuotojas, visų sričių 
mašinistas, kelių mašinų ir mechanizmų derintojas, kranininkas, 
traktorininkas, transportuotojas, gesintuvų pildytojas, visų sričių vairuotojas, 
šilumvežio mašinisto padėjėjas, dailidė, geodezininko padėjėjas, naras, 
kvalifikuotas ūkio darbininkas, vandens nupiltuvo motoristas) 

3139 

7. NEKVALIFIKUOTI DARBININKAI (valytojas, gamybinių patalpų 
valytojas, tarnybinių patalpų valytojas, teritorijos valytojas, krovikas, 
nekvalifikuotas miško darbininkas, vyresnysis budėtojas, budėtojas) 

1563 

VI.  FINANSINĖ INFORMACIJA 

Kapitalas 

2010 m. gruodžio 31 d. įmonės įstatinis (savininko) kapitalas sudarė 1 966 915 464 

Lt.  

Savininko kapitalas 

Įmonės savininko kapitalas yra patvirtintas LR ūkio ministro ir įregistruotas 

Ignalinos rajono savivaldybėje (rejestro Nr. VĮ 95-1). 

Valstybės įmonės turtas gali būti perduotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu, perduodant įmonės ilgalaikio materialiojo turto dalį, kuri yra nurodyta sprendime, 

valstybės institucijai arba savivaldybei,  valstybės arba savivaldybės įmonei. 

Įmonės turtas 

2010 m. sausio 1 d. – 2 222 951 751 Lt; 

2010 m. gruodžio 31 d. – 1 853 533 526  Lt. 

 

VII.  VEIKLOS REZULTATAI 

2010 m. gruodžio 15 d. IAE buvo gautas VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 9 d. 

pasirašytas įsakymas Nr. 22.3-108 dėl 2-ojo energijos bloko licencijos galiojimo sąlygų 

pakeitimo, pagal kurį  leidžiama vykdyti IAE 2-ojo energijos bloko eksploatacijos nutraukimo 

veiklą, vadovaujantis U2DP0 projektu . 

- Patvirtintas IAE 2-ojo energijos bloko eksploatacijos branduolinio kuro 

iškrovimo iš reaktoriaus etape technologinis reglamentas. 
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- Patvirtintas Eksploatacinių dokumentų peržiūros ryšium su IAE 2-ojo energijos 

bloko sustabdymu planas-grafikas. 

- 2010 m. birželio mėnesį IAE ir Energetikos ministerija parengė Ignalinos 

programos 2010 m. bendrąjį  programavimo dokumentą (CPD.2010.01), kuris buvo patvirtintas 

2010 m. birželio 19 d. 

Radiacinės ir fizinės saugos apžvalga 

1 lentelė. Įvykių pagal INES* skalę skaičius, apšvitos dozės, radioaktyviųjų medžiagų išmetimas 

Eil. 
Nr. Rodiklis, mato vnt. 

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 

Maksimalus 
leistinas 
vidurkis 

Faktas 
Maksimalus 

leistinas 
vidurkis 

Faktas 
Maksimalus 

leistinas 
vidurkis 

Faktas 
Maksimalus 

leistinas 
vidurkis 

Faktas 

1. Saugai svarbių 
įvykių skaičius 
pagal INES skalę 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Kolektyvinė 
apšvitos dozė, Sv 

0.24 0.12 0.26 0.13 0.30 0.11 0.70 0.16 

3. Maksimali 
individualioji 
apšvitos dozė, 
mSv 

18 4.1 18 5.5 18 6.7 18 8.9 

4. Radioaktyviųjų 
medžiagų 
išmetimas į orą, 
Bq 

3*1013 2*1012 3*1013 6.8*106 3*1013 2,9*108 3*1013 8.2*108 

5. Radioaktyviųjų 
medžiagų 
išleidimas į 
vandenį, Bq 

2*1012 2.5*107 2*1012 4.4*105 2*1012 4,4*106 2*1012 1.6*107

Pastabos. *INES – Tarptautinė branduolinių įvykių skalė 

Energetinių išteklių naudojimas 

2 lentelė. Energetinių išteklių sunaudojimas (natūrinė išraiška) 
Energetiniai 

ištekliai 
2010 m. planas  Įvykdymas 

(proc.) 
I  

ketvirtis 
II  

ketvirtis 
III 

ketvirtis 
IV 

ketvirtis 

Elektros energija, 
MWh 

170 190 63 42 948 32 301 32 022 33 866 

Dujos, tūkst. m3 7 350,000 47 1 044,950 1 282,650 1 156,876 851,417 

Vanduo, m3 739 663 32 103 346 62 121 68 222 28 410 

Šiluma, MWh 260 000,000 56 127 138,65 12 871,11 4 505,35 72 653,12 
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3 lentelė. Energetinių išteklių sunaudojimas (tūkst. Lt) 
Energetiniai 

ištekliai 
Planas 2010 

m. 
Įvykdymas 

(proc.) 
I 

ketvirtis 
II 

ketvirtis 
III 

ketvirtis 
IV 

ketvirtis 

Elektros energija 54 528,88 49 10 558,18 7 996,22 8 162,30 8 364,26 

Dujos 11 025,00 34 1 092,67 1 553,53 1 106,35 1 368,19 

Vanduo 1 760,40 23 176,80 105,78 116,40 48,72 

Šiluma 54 600,00 36 16 708,68 2 233,78 702,75* 12 681,54 

Iš viso: 121 914,27 41 28 536,33 11 889,31 10 087,79 22 462,71 

3 lentelėje nurodyta didelė energijos išteklių ekonomija, gauta dėl planinio ir 

faktinių kainų skirtumo. Rengiant 2010 metų biudžetą buvo numatyta elektros energijos kaina - 

0,3204 Lt/KWh, faktinė – 0,25 Lt/KWh; numatyta dujų kaina – 1,50 Lt/m3, faktinė – 1,08 Lt/m3; 

numatyta vandens kaina – 2,38 Lt/m3, faktinė - 1,70 Lt/m3; numatyta šilumos kaina - 210 

Lt/MWh, faktinė – 135,94 Lt/MWh.  

Pažymėtina, jog lentelėje šilumos kiekis, nupirktas Įmonės reikmėms 2010 m. III 

ketvirtį iš valstybės įmonės „Visagino energija“, apskaičiuotas taikant orientacinę kainą - 204,5 

Lt/MWh, kadangi  šilumos energijos tarifas dar nėra patvirtintas VKEK komisijoje.  

Paruošiamieji išmontavimo darbai, radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

4 lentelė. Paruošiamųjų objektų išmontavimo darbų vykdymas (tonos) 

Eil. 
Nr. 

Metinis išmontuojamų 
objektų sąrašas 

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Met inis rodiklis  Įvykdy
mas 
%  Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

1. Valdymo ir kontrolės 
skydas 330 pat. 

5 1,18 50,03 16,78 0 16,97 0 0 55,03 34,93 63,47 

Išmontuotos įrangos faktiškas svoris mažesnis nei planuotas 

2. Valdymo ir kontrolės 
skydas (ACYT) 346 pat. 

5 0 15 10,54 5,9 9,45 0 0 25,9 19,99 77,18 

Išmontuotos įrangos faktiškas svoris mažesnis nei planuotas 

3. Jėgos transformatoriai 
6/0.4 kV 

0 0 6 4,8 6 9,54 6.8 0 18,8 14,34 76,28 

Išmontuotos įrangos faktiškas svoris mažesnis nei planuotas 

4. Nuolatinės srovės skydas 
ir nepertraukiamo 
maitinimo agregatas Nr. 6 

0 0 10,89 10,9 0 0,68 0 0 10,89 11,58 106,34 

5. Nuolatinės srovės skydas 
ir nepertraukiamo 
maitinimo agregatas Nr. 1 

0 0 5 7,27 5,89 12,19 0 0 10,89 19,46 178,70 

6. Nuolatinės srovės skydas 
ir nepertraukiamo 
maitinimo agregatas Nr. 5 

0 0 0 0 0 22,17 10.89 0 10,89 22,17 203,58 

7. Nuolatinės srovės skydas 
ir nepertraukiamo 
maitinimo agregatas Nr. 2 

0 0 0 0 10,89 10,24 0 0 10,89 10,24 94,03 
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Eil. 
Nr. 

Metinis išmontuojamų 
objektų sąrašas 

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Met inis rodiklis  Įvykdy
mas 
%  Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

8. Papildomos avarinės 
apsaugos įranga 740 pat. 

0 0 4,15 0,86 0 3,46 0 0 4,15 4,32 104,10 

9. Kontrolės skydas 234 pat. 0 0 0 0 0 4,16 0 0 0 4,16 - 

10. Valdymo ir kontrolės 
skydas 336 pat. 

0 0 0 0 5 4,22 5,07 0 10,07 4,22 41,91 

Išmontuotos įrangos faktiškas svoris mažesnis nei planuotas 

11. Valdymo ir kontrolės 
skydas 132 pat. 

0 0 0 0 1,1 1,43 0 0 1,1 1,43 130,00 

12. Skirstomosios trifazės 
uždarytosios vienpusės 
rinklės G-1, A-1 bl. 

0 0 1 0 3 3,58 2,08 3,94 6,08 7,52 123,68 

13. Akumuliatorių baterijos 
Nr.1,2,5,6 

0 0 5 0 56,6 0 51,6 52,69 113,2 52,69 46,55 

* ribotos B10 galimybės 

14. Sekcija 6 kV 1 BZ 0 0 0 0 9 0 10,86 6,60 19,86 6,60 33,23 

*objektas laiku neparengtas išmontavimui, darbai 
vykdomi kituose objektuose    (p 16,17,18) 

15. Sekcijos 0.4 kV G-1 bl. 0 0 0 0 1,8 1,44 0 0 1,8 1,44 80,00 

Išmontuotos įrangos faktiškas svoris mažesnis nei planuotas 

16 Valdymo ir kontrolės 
skydai 320,329 pat. 

0 0 0 0 0 0 117,3 0 117,3 0 0 

*objektas laiku neparengtas išmontavimui, darbai vykdomi kituose objektuose    
(p.17,18,19) 

 

17. B9-0 parengiamieji darbai 
117/1 past. 

0 0 0 0 0 2,11 0 36,45 0 38,56 - 

18. B9-1 parengiamieji darbai 
119 past. 

0 0 0 0 0 82,63 0 142,37 0 225,00 - 

19. B9-1 parengiamieji darbai 
G-1 bl. 

0 0 0 0 0 13,03 0 4,49 0 17,52 - 

20. Šilumos tinklo tarpinio 
kontūro ir garo 
generatoriaus vamzdynai 

0 0 10 0 180 397,46 100 325,36 290 722,82 249,25 

21. Dyzelio - generatoriaus 
Nr. 6 įranga 

0 0 15 18,2 5,5 18,73 0 10,79 20,5 47,72 232,78 

22. Dyzelio - generatoriaus 
Nr. 5  įranga 

0 0 0 0 0 0 0 18,59 0 18,59 - 

23. Pakrantės siurblinės 120/1 
past. cirkuliacinio bloko 
įranga 

150 153 170 181 150 211,1 140 109,99 610 655,09 107,39 

24. Šviežiojo garo ir 
kondensato vamzdynai 
nuo 138 past. 

0 0 10 0 60 99,1 16,2 7,95 86,2 107,05 124,19 

25. Rezervuarai 132 past. 15 0 30 20,6 19,5 51,62 0 0 64,5 72,22 111,97 

26. Absorbcinio bromo-ličio 
šaldymo agregatų įranga, 
138 past. 

40 50 100 40 100 15,88 128 113,54 368 219,42 59,63 

    *darbai vykdomi kituose objektuose    (p. 24) 

27. Azoto ir vandenilio 
resiveriai 133 įreng. 

0 0 15 0 240 305,44 20 15,34 275 320,78 116,65 
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Eil. 
Nr. 

Metinis išmontuojamų 
objektų sąrašas 

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Met inis rodiklis  Įvykdy
mas 
%  Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

28. 166 past. įranga 10 0 65 75 0 12,45 2 0 77 87,45 113,57 

29. Bakai-akumuliatoriai 
142/A,B įreng. 

0 0 0 0 0 27,1 0 23,4 0 50,5 - 

30. Rezervinės dyzelinės 
stoties elektros įranga 

0 0 5 1,5 5 1,6 6,6 0 16,6 3,1 18,67 

*darbai vykdomi kituose objektuose    (p. 17,18,19) 

31. 131 past. įranga, 
elektrolizės įrenginio 
vamzdynai 

0 0 0 0 0 0 32,6 43,10 32,6 43,10 132,21 

Iš viso: 225 204,18 517,07 387,45 865,18 1337,81 650,00 914,57 2257,25 2844,0 125,99 

 
5 lentelė. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas (kubiniais metrais) 

Eil. 
Nr. 

Tvarkymo 
procedūra /atliekų 

pavadinimas 

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Met inis rodiklis  Įvykd
ymas, 

% Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

1. Perdirbta sąlyginai 
neradioaktyviųjų 
atliekų 

300,00 319,72 300,00 492,43 300,00 653,37 300 584,31 1200,00 2049,83 170,82 

Iš jų 
nebekontroliuojam
o lygio aktyvumo 

- 151,92 - 316,42 - 580,91 - 350,92 - 1400,17  

2. Priimta į saugyklas 
1 grupės 
radioaktyviųjų 
atliekų 

- 72,60 - 40,88 - 57,05 - 47,29 - 217,82  

3. Priimta į saugyklas 
2 grupės 
radioaktyviųjų 
atliekų 

- 26,50 - 22,13 - 23,18 - 8,6 - 80,41  

4. Priimta į saugyklas 
3 grupės 
radioaktyviųjų 
atliekų 

- 5,00 - 7,10 - 7,59 - 7,1 - 26,79  

Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

5. Priimta trapinio 
vandens (ne 
daugiau kaip) 

20000,00 16990,00 20000,00 13385,00 20000,00 12515,00 20000,00 16235 80000,00 59125,00 73,9 

6. Priimta spec. 
skalbyklos vandens 
(ne daugiau kaip) 

2000,00 1525,00 2000,00 1625,00 2000,00 1895,00 2000,00 1310 8000,00 6355,00 79,4 

7. Perdirbta nuotekų 
(ne mažiau kaip) 20000,00 13890,00 20000,00 15095,00 20000,00 15800,00 20000,00 12045 80000,00 57485,00 71,9 

8. Gauta kubinio 
likučio (ne mažiau 
kaip) 

100,00 52,00 100,00 81,00 100,00 93,00 120,00 58,00 420,00 284 67,6 
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Eil. 
Nr. 

Tvarkymo 
procedūra /atliekų 

pavadinimas 

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Met inis rodiklis  Įvykd
ymas, 

% Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

9. Perdirbta skystųjų 
radioaktyviųjų 
atliekų bitumavimo 
įrenginyje (ne 
mažiau kaip) 

0,00 0,00 200,00 170,50 200,00 123,50 100,00 0,00 500,00 294 58,80 

10. Perdirbta skystųjų 
radioaktyviųjų 
atliekų 
cementavimo 
įrenginyje (ne 
mažiau kaip) 

50,00 45,90 50,00 23,85 50,00 20,40 50,00 38,78 200,00 128.93 64,5 

11. Išleista specialiai 
išvalyto kondensato 
į pramoninę lietaus 
kanalizaciją (ne 
daugiau kaip) 

3000,00 330,00 3000,00 2685,00 3000,00 3410,00 3000,00 0,00 12000,00 6425 53,5 

Paaiškinimas. Skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis Ignalinos AE sumažėjo, mažiau sunaudota lėšų 
joms perdirbti (5-9 punktai). Cementavimo įrenginyje skystųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbta mažiau 
nei buvo planuota. Priežastys: 42 dienas nebuvo bentonito, 54 dienas nebuvo cemento, 21 dieną buvo 
keičiamas defektinis siurblys. Cementavimo įrenginio prastova sudaro 117 dienų. Bitumavimo įrenginyje 
kubinio likučio perdirbta mažiau nei buvo planuota. Priežastys: nenupirktas bitumas. Bitumavimo 
įrenginio prastova sudaro 132 dienas. Specialaus kondensato nuleidimas į aplinką mažesnis nei buvo 
planuota. Priežastys: Ignalinos AE sumažėjo skystųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis, vykdoma griežta 
Ignalinos AE vandens balanso kontrolė. 

VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymo rodikli ų apžvalga 

6 lentelė. Eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymas (mln. Lt) 

Eil. 
Nr. Rodiklis 

1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 

Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas (TIENRF) 
1. Fondo biudžetas 1 604,29 1 604,29 1 604,29 1 565,47 

2. Pasirašytos sutartys 1 524,73 1 524,73 1 525,11 1 532,78 

3. Patirtos išlaidos 24,84 23,35 46,48 22,14 27,73 27,73 5,0 4,48 

4. Atlikti mokėjimai 24,84 23,35 46,84 22,14 24,18 4,96 64,19 48,14 

5. Neįsisavintų lėšų 
likutis (programos 
biudžetas – 
pasirašytos sutartys) 

79,56 79,56 79,18 32,69 

Ignalinos programa (IP) 

6. Programos biudžetas 482,54 473,30 473,30 676,56 

7. Pasirašytos sutartys 477,94 469,17 470,97 459,38 

8. Patirtos išlaidos 56,46 61,67 52,87 42,68 48,7 41,57 74,15 48,71 

9. Neįsisavintų lėšų 
likutis (programos 
biudžetas – 
pasirašytos sutartys) 

4,6 4,13 2,33 217,18 

Pastaba. Programos biudžetas, pasirašytos finansavimo sutartys – skaičiai pateikti nuo programos 
pradžios; Patirtos išlaidos – skaičiai pateikti per ataskaitinį laikotarpį. 
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7 lentelė. 2010 m. Eksploatavimo nutraukimo fondo ir Specialiosios Ignalinos programos 
projektų vykdymas (mln. Lt) 
Eil. 
Nr. Rodiklis 2010 m. 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 

Eksploatavimo nutraukimo fondas (ENF) 

10. Fondo biudžetas 61,14 15,38 17,24 14,47 14,05 

11. Patirtos išlaidos 42,39 12,63 11,35 7,80  10,61 

12. 

Neįsisavintų lėšų likutis 
(fondo biudžetas – patirtos 
išlaidos) 18,75 2,75 5,89 6,67  3,44 

13. Įvykdymas, proc. 69 82 66 54 76  

Specialioji Ignalinos programa (SIP) 

14. Programos biudžetas 31,75 5,6 15,7 5,0 5,45 

15. Patirtos išlaidos 30,73 5,51 15,28 4,96 4,98 

16. 

Neįsisavintų lėšų likutis 
(programos biudžetas – 
patirtos išlaidos) 1,02 0,09 0,42 0,04 0,47 

17. Įvykdymas, proc. 97 98 97 99 91 

 
8 lentelė. Eksploatavimo nutraukimo svarbiausių projektų (B1, B2/3/4, B9-0 ir В 25-1) 
vykdymas (mln. Lt) 

Eil. 
Nr. 

Rodiklis 
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 

Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

B1 „Panaudoto branduolinio kuro saugykla“ (TIENRF l ėšos) 

1. Projekto biudžetas 685,35 685,35 685,35 685,35 

2. Pasirašytos sutartys 684,54 684,54 684,54 684,54 

3. Atlikti mokėjimai 27,28 16,45 31,76 14,93 13,81 0,00 13,81 34,41 

4. 
Įvykdymo % pagal 
vertę (atsižvelgiant į 
praeitus periodus)** 

54% 56% 56% 
 

61% 

B 2/3/4 „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas“ (TIENRF lėšos) 

5. Projekto biudžetas 426,33 426,33 426,33 428,41 

6. Pasirašytos sutartys 425,97 425,97 425,97 428,30 

7. Atlikti mokėjimai* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Įvykdymo % pagal 
vertę (atsižvelgiant į 
praeitus periodus)** 

38% 38% 38% 38% 

B 9/0 „Perengti IAE 117/1 pastato įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto dokumentus“ (TIENRF l ėšos) 

9. Projekto biudžetas 7,24 7,24 7,24 7,24 

10. Pasirašytos sutartys 7,24 7,24 7,24 7,24 

11. Atlikti mokėjimai 0,35 0,35 0,01 0,94 0,17 0,00 0,00 0,00 

12. 
Įvykdymo % pagal 
vertę (atsižvelgiant į 

76% 89% 89% 89% 
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Eil. 
Nr. 

Rodiklis 
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis 

Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas Planas Faktas 

praeitus periodus)** 

B 25-1 „Suprojektuoti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyvi ųjų atliekų paviršinį kapinyną“ 
(TIENRF l ėšos) 

13. Projekto biudžetas 37,98 37,98 37,98 35,93 

14. Pasirašytos sutartys 35,56 35,56 35,93 35,93 

15. Atlikti mokėjimai 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 2,4 0,00 

16. 
Įvykdymo % pagal 
vertę (atsižvelgiant į 
praeitus periodus)** 

0% 8% 8% 8% 

* B234 sutartyje numatyta, kad mokėjimai pagal B234 projektą, atliekami tik, kai 
įgyvendinamas  konkretus projekto etapas. Kadangi šiuo laikotarpiu nebuvo įgyvendintas nė vienas  
projekto etapas, tai  nebuvo atlikti ir planuoti  mokėjimai. 

** Įvykdymo procentas pagal vertę (atsižvelgiant į praeitus periodus) atspindi projekto 
įvykdymo progresą ir  yra apskaičiuojamas kaip santykis tarp  atliktų mokėjimų (numatytų įvykdymo 
grafike) kumuliacinės vertės (numatytos ataskaitos pateikimo momentu) ir pasirašytos sutarties bendros 
vertės (numatytos įvykdymo grafike). 

Investiciniai projektai 

B1 – Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS) 

2005 m. sausio 12 d.  pasirašyta sutartis su konsorciumu „NUKEM-GNS“ 

(Vokietija). 

Objekto eksploatacijos pradžia pagal atnaujintą planą planuojama 2011 m. 

pabaigoje. 

2010 m. buvo atlikti šie darbai: 

2010 m. 1-asis ketvirtis  

- 2010 m. vasario mėn. buvo baigtas LPBKS 02 past. pamatų plokštės E sekcijos, 

o 2010 m. kovo mėn. – A sekcijos užliejimas betonu (pamatų plokštės B, C, D sekcijos buvo 

užlietos betonu 2009 m.). 

- įvykdytas 02 past. ventiliacijos vamzdžio pamatų užliejimas betonu; 

- įvykdytas viso 02 past. kolonų iki + 5 m lygio armavimas ir betonavimas; 

- peržiūrėti 02 past. kontrolinio praleidimo punkto, administracinės dalies ir  

pagalbinių pastatų darbo projektai. Šių objektų darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę 

atliko UAB „Ekspertika“ (Lietuva).  

2010 m. 2-asis ketvirtis  

- įvykdytas kuro inspekcijos karštosios kameros pamatų plytos užliejimas betonu; 

- iš UAB „Ekspertika“ gautos teigiamos išvados dėl 01 past., 02 past. 

administracinės dalies ir pagalbinių 03-07 past. darbo projekto konstrukcinės dalies; 
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- įvykdytas 02 past. administracinės dalies ir kontrolinės (01 past.) polių lauko 

paruošimas; 

- įvykdytas viso 02 past. kolonų iki +18 m lygio armavimas ir betonavimas, 02 

past. surenkamųjų gelžbetoninių plokščių iki +5 m lygio montavimas, KIKK sienų iki +5 m 

lygio armavimas. 

2010 m. 3-asis ketvirtis 

- 2010 m. liepos 1 d. LPBKS aikštelėje buvo nutraukti visi subrangovo UAB 

„RANGA IV“ vykdomi statybos darbai, kadangi generalinis rangovas  „NUKEM Technologies 

GmbH“ nutraukė sutartį su savo subrangovu UAB  „RANGA IV“; 

- nuo 2010 m. liepos 26 d. LPBKS statybos darbus pradėjo vykdyti naujas 

subrangovas UAB „Vėtrūna“ (atestatas Nr. 0639, galioja iki 2013 m. vasario 28 d.); 

- atlikti pokraninių kelių montavimo, 125/25 t krano bėgių, 125/25 t krano tilto, 

02 past. stogo perdangos sijų (24 vnt.) montavimo darbai; 

- atlikti 02 past. surenkamųjų gelžbetoninių plokščių montavimo iki +18 m lygio, 

02 past. parapeto armavimo ir betonavimo, KIKK sienų armavimo iki +11 m lygio darbai. 

2010 m. 4-asis ketvirtis 

- atlikti 02 past. surenkamųjų gelžbetoninių perdangos plokščių montavimo ir 

vėlesni stogo perdangos monolitinio gelžbetoninio disko betonavimo darbai. Bendrasis 02 past. 

paruošimas – 80%;  

- atlikti 02 past. administracinės dalies bendrieji statybos darbai: fundamentas, 

betoninės ir plytų sienos, perdangos; 

- pradėtas 02 past. sienų šiluminės izoliacijos įrengimas; 

- atlikti KIKK sienų armavimo ir betonavimo iki +19 m žymos, surenkamųjų 

gelžbetoninių kolonų montavimo, perdangų, laiptinių laiptatakių ir aikštelių, plytų sienų 

mūrijimo darbai (atlikta – 85 %);  

- LPBKS konteinerių priežiūros stotyje atlikti 10 t krano tilto montavimo darbai; 

- pradėti LPBKS komplekso vidaus aikštelių išorinių komunikacijų (drenažo ir 

lietaus kanalizacijos sistema) darbai; 

- atlikti kontrolinės (01 past.) bendrieji statybos darbai – pamatai, betoninės ir 

plytų sienos, perdangos, kolonos (atlikta 55%);  

- atlikti pagalbinių 03, 04, 07 past. bendrieji statybos darbai (atlikta 90%);  

- gruodžio mėnesį pradėti technologinės įrangos montavimo (konteinerių 

priežiūros stoties durys) ir 02 past. šildymo sistemos montavimo darbai. 
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Siekiant 1-ajame ir 2-ajame energijos blokuose naudoti apsauginį konteinerį , kartu 

su  LPBKS komplekso statybos darbais buvo vykdomi ir įrangos modifikacijos darbai 

(modifikacija МОД-09-12-954). 2010 m. buvo atlikta: 

- 1-ajame energijos bloke esančių šok-absorberių Nr. 1 ir Nr. 2 išmontavimas 

pagal projektą TE084.K-DP-TD-02.01; 

- 1-ajame energijos bloke esančio šok-absorberio Nr. 3 išmontavimas pagal 

projektą  

TE084.K-DP-TD-04.01; 

- 1-ajame ir 2-ajame energijos blokuose esančios sukiojamosios darbo platformos 

išmontavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-01.01; 

- 1-ajame ir 2-ajame energijos blokuose esančių perdangos ir užtvaros virš 338/1 

baseino išmontavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-17; 

- 338/1 baseine esančios priežiūros aikštelės ir kopėčių išmontavimas pagal 

projektą  

TE084.K-DP-TD-15.01. 

Rangovo parengti ir IAE patvirtinti darbo projektai :  

- naujos priežiūros aikštelės ir kopėčių 338/1 baseine (1-ajame ir 2-ajame 

energijos blokuose) montavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-15.02; 

- naujų 1-ojo ir 2-ojo tipo šok-absorberių (1-asis ir 2-asis energijos blokai) 

montavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-02.02; 

- perdangos ir užtvaros virš 338/1A baseino (1-asis ir 2-asis energijos blokai), 

montavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-12; 

- „CONSTOR“ konteinerio atraminės plokštės 632 patalpoje (1-asis ir 2-asis 

energijos blokai) montavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-10; 

- dugno perkėlimo įrenginio 632 patalpoje (1-asis ir 2-asis energijos blokai) 

montavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-11; 

- konteinerių priežiūros sukiojamosios darbo platformos 632 patalpoje (1-asis ir 

2-asis energijos blokai) montavimas pagal projektą TE084.K-DP-TD-01.02; 

- 3-ojo tipo šok-absorberio (1-asis ir 2-asis energijos blokai) montavimas pagal 

projektą TE084.K-DP-TD-04.02. 

Vykdant darbus išaiškėjo  perdangos konstrukcijos neatitikimas numatytai  projekte 

A1 bloko 632 patalpoje. Siekiant patvirtinti laikančiosios perdangos galią, nutarta atlikti 

patikrinamuosius skaičiavimus. 2010 m. gruodžio 30 d. parengta  šios paslaugos pirkimų 

Techninė specifikacija, Spc-169(14.229). 
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Apibrėžtas/suformuotas  būtinų eksploatacinių ir remonto dokumentų, reikalingų  

pradėti eksploatuoti LPBKS, paketas. 2010 m. gruodžio 28 d. parengtas „Dokumentų, kuriais 

siekiama pagrįsti prašymą suteikti licenciją eksploatuoti LPBKS, parengimo priemonių planas“, 

MtDPl-92(3.67.22). Sudarytas integruotas LPBKS komplekso eksploatacijos pradžios 

paruošiamųjų darbų grafikas. 

Nustatyta LPBKS eksploatacijos organizacinė struktūra ir papildomi personalo 

poreikiai (pareigybės ir skaičius). 

2010 m. gruodžio 27 d. parengtas ir išsiųstas į VATESI prašymas Nr. ĮS-7111(15.5) 

dėl licencijos eksploatuoti LPBKS suteikimo. 

2010 m. pabaigoje Vokietijoje jau buvo pagaminti ir laikinojoje aikštelėje saugomi 

75 CONSTOR® RBMK1500/M2 konteineriai. 

2010 m. buvo vykdomi specialiai LPBKS pagamintos įrangos gamykliniai 

bandymai ir rangovo vykdomas įrangos iš subrangovų priėmimas. 

В2,3,4 – Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas 

Sutartis su kompanija NUKEM(Vokietija) buvo pasirašyta 2005 m. lapkričio 30 d.    

2010 m. atlikti šie projekte В2,3,4 numatyti darbai: 

В2 – Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas  

2010 m. atlikti šie projekte B2 numatyti darbai: 

- В2-1 techninio projekto suderinimas valstybinėse institucijose (tai tarpiniai 

dokumentų tekstų ir brėžinių suderinimo daugelyje valstybinių institucijų daugkartiniai darbai) 

per metus. 

- 2010 m. gegužės 24 d. gauta 157-157/1 past. atliekų išėmimo įrenginio pataisyta 

techninio projekto B2-2 redakcija. 

- 2010 m. liepos 27 d. 157-157/1 past. atliekų išėmimo įrenginio pataisyta 

techninio projekto В2-2 redakcija išsiųsta į VATESI peržiūrėti. 

- 2010 m. birželio 28 d. gauta pataisyta (atsižvelgiant  į  institucijų pastabas) В2-1 

techninio projekto 3 redakcija. 

- 2010 m. rugpjūčio 18 d. pataisyta В2-1 techninio projekto 3 redakcija nusiųsta 

bendrai ekspertizei. 

- 2010 m. gruodžio 13 d. gauta pataisyto, vadovaujantis UAB „EKSPERTIKA“ 

pastabomis,  В2-1 techninio projekto 4 redakcija.  

- 2010 m. gruodžio 27 d. iš UAB „EKSPERTIKA“ gautas 4 projekto redakcijos 

bendrosios ekspertizės aktas.  

В3,4 – Kietųjų radioaktyviųjų atliekų perdirbimo ir saugojimo kompleksas    

Tęsiamas B3,4 komplekso darbo projekto rengimas. 
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Užsakovas (IAE) priėmė B3,4 komplekso polių įrengimo, KRA perdirbimo 

komplekso (B3) 01 past. pamatų, ilgaamžių atliekų saugyklos (В4 LLW) 02 past. pamatų 

projekto, trumpaamžių atliekų saugyklos (В4 SLW) 03 past. pamatų ir (B3) 01 past. perdangos ir 

sienų tam tikros darbo projekto dalis. 

2010 m. balandžio 1 d. IAE atstovai atliko atliekų saugyklos (B4) sienų ir 

perdangos darbų vykdymo projekto (projektuotojas ,,PramProjektas“) patikrinimą. 

2010 m. balandžio ir birželio mėn. IAE atstovų buvo pravestas KRA perdirbimo 

komplekso (B3) sienų ir perdangos darbų vykdymo projekto (projektuotojas ,,VNIPIET“) 

patikrinimas. 

Statybos darbai objekte buvo pradėti 2009 m. ir tęsėsi 2010 m. Statybos aikštelėje 

kiekvieną dieną  lankėsi sertifikuotas IAE statybos priežiūros skyriaus atstovas, atlikdavęs  

statybos darbų žurnale tam tikrus žymėjimus. Esant būtinybei, buvo organizuotas pamaininis 

Darbų vykdymo kontrolės  priežiūros skyriaus specialistų darbas. Visus darbus atliko UAB 

,,Vėtrūna“. 

 2009 m. gruodžio mėnesį pradėti KRA perdirbimo komplekso (В3) fundamentinės 

plokštės statybos darbai buvo baigti 2010 m. gegužės 5 d.  

Nuo 2010 m. kovo 26 d. iki birželio 20 d. buvo vykdomi 02 (В4 LLW) pastato 

pamatų plokštės statybos darbai.  

Nuo 2010 m. kovo 19 d. iki birželio 11 d. buvo vykdomi 03 (В4 SLW) pastato 

pamatų plokštės statybos darbai.  

Nuo 2010 m. gegužės 3 d. iki gruodžio 4 d. buvo vykdomi 01 (В3) pastato sienų 

nuo ±0 iki +9,0 m žymos statybos darbai. Pradėti nuo +9,0 m iki +14,4 m žymos darbai, kurie 

bus tęsiami 2011 m.  

2010 m. spalio 12 d. pradėti 01 (В3) pastato perdangos +9,0 m žymoje statybos 

darbai. Darbai bus tęsiami 2011 m. 

2010 m. lapkričio 4 d. pradėti 02 (В4 LLW) pastato sienų statybos darbai. Darbai 

bus tęsiami 2011 m.   

2010 m. spalio 8 d. pradėti 03 (В4 SLW) pastato sienų statybos darbai. Darbai bus 

tęsiami 2011 m. 

2010 m. buvo  atlikti (vadovaujantis 2009 m. gruodžio 21 d. Darbų patikrinimo 

planu-grafiku Nr.80L1-789В) šių subrangovų pagal В3/4 projektą tiekiamos įrangos gamyklinių 

bandymų  patikrinimai:  

- „ŽDAS a.s.“ – kompaktavimo įrenginio gamykliniai bandymai; 

- „Kambachsmühle Gmbh“ – deginimo įrenginio plieno konstrukcijų gamykliniai 

bandymai; 
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- „SICK MAICHAK GmbH“ – chemijos monitoringo įrangos gamykliniai 

bandymai; 

- „Lödige Systems GmbH“ – ritininių konvejerių konteineriams ir statinėms 

gamykliniai bandymai; 

- „Schmiedl Metall GmbH“ – 2-os grupės atliekų rūšiavimo kameros kranų 

gamykliniai bandymai; 

- „BANG GmbH“ – vidaus transportavimo kranų gamykliniai bandymai, 

ataskaita  rengiama;  

- „Interma Industrielle Feuerunsanlagen GmbH“ – deginimo įrenginio purkštuvų 

gamykliniai bandymai, ataskaita rengiama; 

- „Kaletka Maschinenbau GmbH“ – statinių dangčių uždarymo įrenginio 

gamykliniai bandymai, ataskaita rengiama; 

- „K.&M. Stier GbR“ – G2 konteinerių ištuštinimo įrenginio gamykliniai 

bandymai, ataskaita įforminama. 

Buvo užbaigta geležinkelio ir automagistralės nuo IAE iki B1 ir B3/4 projektų 

aikštelių statyba. 2010 m. spalio 28 d. Valstybės komisija pasirašė ir  paskelbė  projekto 

užbaigimo aktą. 

B5 – Patikimas IAE ir Visagino miesto šilumos ir garų šaltinis  

Darbų vykdymo sutartis su UAB „Kašgarija“ (Lietuva) pasirašyta 2007 m. birželio 

14 d. 

Visi darbai, numatyti  projekte B5-5, buvo baigti ir priimti IAE. 

B9-0 117/1 past. deaktyvavimo ir išmontavimo projekto parengimas  

Sutartis su kompanija „British Nuclear Group Project Services ltd“( Didžioji 

Britanija) pasirašyta 2007 m. rugpjūčio 23 d.. 

Darbai pagal paslaugų 1 dalį  

Galutinis paskutinio išmontavimo ir deaktyvavimo (I ir D) darbo projekto paketas  

pateiktas IAE vasario mėn. pabaigoje, o IAE jį patvirtino kovo mėn. pabaigoje. Užsakovui gavus 

I ir D darbo projekto galutinį paketą, sutarties 1 dalis buvo užbaigta kovo 26 d. Paslaugų 1 dalies 

užbaigimas vėlavo 12 mėnesių nuo sutartyje nustatytų terminų. 

Darbai pagal paslaugų 2 dalį 

I ir D techninį projektą, I ir D SPA (Saugumo pagrindimo ataskaitos) 7 leidimą ir 

susijusį UPS (Užsakovo pastabų sąrašą) Konsultantas galutinai atnaujino, pašalindamas visus 

praleidimus,  Užsakovo nurodytus pradinio pateikimo metu. 2010 m. kovo 26 d. Užsakovas 

priėmė minėtus dokumentus ir perdavė VATESI. BDS buvo galutinai suderintas su visomis 

Lietuvos institucijomis (VATESI, AM, RSC ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
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departamentas) ir kovo mėn. pradžioje VATESI jį perdavė svarstyti EK. EK svarstymo 

rezultatus planuojama legaliai gauti rugsėjo mėnesį. 

Liepos 22 d. Liuksemburge įvyko VATESI, IAE ir EK pasitarimas. Kartu su EK  

buvo išsiaiškintas 37 straipsnio pritaikymas IAE eksploatavimo nutraukimo projektams. 

Pasitarimo metu buvo nustatyta, kad 117/1 pastato I ir D atlikti BDS nėra reikalingi.  

Pataisyta eksploatavimo licencija, leidžianti atlikti didelės apimties I ir D darbus, 

buvo gauta 2010 m. spalio 27 d., o sutarties 2 dalis buvo užbaigta. 

 

Darbai pagal paslaugų 3 dalį 

I ir D parengiamieji darbai 117/1 pastate buvo pradėti 2010 m. sausio mėnesį ir 

užbaigti 2010 m. lapkričio mėnesį – iš viso atlikti 46 darbai, iš jų I ir D įrangos tiekimas ir 

eksploatavimo pradžia, numatyta  projekte B13. I ir D darbai pradėti 2010 m. lapkričio 22 d. 

IAE svarstys Konsultanto paramos I ir D darbų vykdymo metu būtinumą (Paslaugų 

3 sekcija). Prašymą suteikti Konsultantui pagalbą Užsakovas turi  pateikti  ne vėliau nei 3 mėn. 

po to, kai bus suteiktas Leidimas (Pataisyta eksploatavimo nutraukimo licencija) I ir D darbams 

atlikti (2010 m. spalio 27 d.) ir/ar 3 mėn. po reikiamos I ir D įrangos eksploatavimo pradžios. 

Šiuo metu darbų, numatytų Paslaugų 3 dalyje, nėra. 

B9-1 – IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo 

projekto parengimas 

Sutartis su kompanija „United Kingdom Atomic Energy Authority“ (Didžioji 

Britanija) pasirašyta 2007 m. lapkričio 22 d.  

Darbai pagal paslaugų 1 dalį 

2010 m. rangovas parengė visus licencijavimo dokumentus (Techninį projektą, 

SPA, PAV ataskaitą, BDS) ir valdžios institucijos peržiūrėjo visą licencijavimo dokumentų 

paketą. 

Kritinio kelio darbai iki 1 sekcijos užbaigimo dienos yra VAS (valdymo ir apsaugos 

sistema) dervų valdymo projekto 2 uždavinys ir I ir D darbo projekto 7 uždavinys. 

Rangovas užtikrino Užsakovą, kad 2 uždavinio Technologinė ataskaita bus pateikta 

2010 m. lapkričio mėnesį ir bus pateiktas pilnas paketas. 

Konsultantas toliau rengia I ir D darbo projekto dokumentus (7 uždavinys), tačiau 

Rangovas vis tiek vėluoja rengiant ir pateikiant DD5 ir DD galutinius paketus. Prognozuojama 7 

uždavinio dokumentacijos rengimo užbaigimo data vėl kelis kartus buvo nukelta, kadangi 

Rangovas negavo nuo subrangovo dokumentų, susijusių su 7 uždaviniu (IEEC). 

Užsakovo manymu, gali prireikti papildomo laiko, siekiant ištaisyti 2 ir 7 uždavinių 

dokumentus, atsižvelgiant į formalią Užsakovo apžvalgą ir pastabas, o 1 sekcijos užbaigimas 
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dabar planuojamas 2011 m. kovo mėnesį, t. y. 16 mėnesių vėliau palyginus su data, nustatyta 

sutartyje. 

Darbai pagal paslaugų 2 dalį 

2010 m. antrajame  ketvirtyje IAE pateikė LR institucijoms peržiūrėti (Sutarties 2 

dalies pradžia) pilną licencijavimo dokumentų paketą (Techninis projektas, SPA, PAV ataskaita, 

BDS) . 

VATESI ir IAE pasitarime (vykusiame 2010 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje)  buvo 

patvirtinta, kad G1 bloko I ir D darbams atlikti BDS nėra reikalingas, tačiau Pataisytai 

eksploatavimo licencijai gauti VATESI pareikalavo pateikti Statybos darbų projektą. 

Atsižvelgdamas į institucijų pastabas ir Komercinį pasiūlymą, Rangovas parengė 

atsakymą dėl PAV ataskaitos pastabų. Užsakovo pastabų sąrašas su atsakymais į valdžios 

institucijų pastabas buvo parengtas iki 2010 m. lapkričio mėn. Pradžios. 

Valdžios institucijų pastabos dėl Techninio projekto, Saugos pagrindimo ataskaitos 

ir Gaisro pavojaus analizės buvo gautos 2010 m. spalio 1 d. ir šiuo metu yra peržiūrimos IAE. 

2010 m. gruodžio viduryje bus sudarytas galutinis pastabų, į kurias turi atsakyti Rangovas pagal 

2 dalį, sąrašas, o darbų paketo instrukcija ir Komercinio pasiūlymo reikalavimas bus perduoti 

Rangovui. 

Darbai pagal paslaugų 3 dalį 

I ir D parengiamieji darbai G1 bloke pradėti 2010 m. spalio mėnesį. 

IAE ketina apsvarstyti, ar būtina teikti Konsultantui paramą, vykdant I ir D darbus 

(Paslaugų 3 sekcija). Prašymą teikti Konsultantui pagalbą Užsakovas turi pateikti ne vėliau nei 3 

mėnesius po I ir D leidimo (Pataisyta eksploatavimo licencija) gavimo (planuojama iki 2011 m. 

vasario mėn.) ir/ar 3 mėnesius po reikiamos I ir D įrangos eksploatavimo pradžios. 

Šiuo metu darbų, numatytų Paslaugų 3 dalyje, nėra. 

B9-2 – IAE B1 past. įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo projekto parengimas   

Sutartis su kompanija „VTNS“( Didžioji Britanija) pasirašyta 2009 m. sausio 14 d.  

Darbai pagal paslaugų 1  dalį 

 Sutarties 1 dalyje pasiekta didelė pažanga. Konsultantas pateikė pagrindinius 

licencijavimo dokumentus (Techninį projektą, PAV ataskaitą, BDS ir Saugos pagrindimo 

ataskaitą), Statybos darbų vykdymo projektą ir Techninių specifikacijų paketą. PAV ataskaitą, 

BDS ir Statybos darbų vykdymo projektą IAE patvirtino 2010 m. spalio 4 d. 

Likusios paslaugos, numatytos 1 dalies (I ir D darbo projektas, Įrangos 

specifikacija) užbaigimo programoje, buvo suderintos su Užsakovu ir Konsultantu. Kai tik bus 

nustatyta nauja        1 dalies užbaigimo data, ji bus įteisinta sutarties formalios pataisos būdu, 

nekeičiant sutarties kainos. 



 18

Konsultanto numatoma dabartinė 1 dalies užbaigimo data yra 2011 m. birželio 27 d. 

Tai 300 dienų vėliau nei  yra numatyta sutarties programoje.  

Darbai pagal paslaugų 2 dalį 

PAV ataskaita buvo perduota atitinkamoms šalims 2010 m. lapkričio 17 d. (praėjus 

PAV nuostatuose nustatytam 10 darbo dienų laikotarpiui po PAV ataskaitos viešojo pristatymo, 

siekiant registruoti ir įvertinti viešuosius pasiūlymus) ir pradėti darbai, numatyti sutarties 2 

dalyje. 

IAE ir B9-2 Konsultanto uždavinys buvo gauti  likusią licencijavimo dokumentų 

dalies (Techninio projekto ir Saugos pagrindimo ataskaita) galutinį patvirtinimą iš  Užsakovo 

2010 m. gruodžio viduryje ir tada perduoti dokumentus Lietuvos institucijoms. 

Darbai pagal paslaugų 3 dalį 

Šiuo metu darbų, numatytų Paslaugų 3 dalyje, nėra. 

B9-5 – IAE termofikacinio įrenginio išmontavimo ir deaktyvavimo projekto 

parengimas 

Sutartis su kompanija „UKAEA Ltd.“ ( Didžioji Britanija) pasirašyta 2009 m. 

gegužės  5 d.  

Darbai pagal paslaugų 1 dalį 2010 metais Rangovas parengė visus licencijavimo 

dokumentus (TP, SPA, PVA ataskaitą, BDS), o valdžios institucijos peržiūrėjo visą 

licencijavimo dokumentų paketą. 

2010 m. trečiojo ketvirčio  pabaigoje visi sutarties dokumentai, įskaitant ir darbo 

projekto dokumentus (6 uždavinys), buvo IAE  išduoti ir patvirtinti pagal A kodą. Sutarties 1 

dalis buvo užbaigta 2010 m. spalio mėnesio pabaigoje, t. y. 5 mėnesiais vėliau nei numatyta  

sutartyje. 

Darbai pagal paslaugų 2 dalį 

LR institucijų pastabos dėl PAV ataskaitos buvo gautos 2010 m. rugsėjo mėn. 

pabaigoje. Buvo sudarytas  galutinis, Rangovui skirtas  pastabų sąrašas pagal 2 dalį. IAE atsakė į 

22 iš 34 pastabų, o Rangovas kreipėsi dėl atsakymų į likusias 12 pastabų. Pakartotinai išleistos 

PAV ataskaitos antroji recenzija bus išsiųsta 2010 m. gruodžio viduryje. 

Valdžios institucijų pastabos dėl I ir D Techninio projekto ir Saugos pagrindimo 

ataskaitos buvo gautos 2010 m. gruodžio mėn. ir yra svarstomos IAE. Remdamasis valdžios 

institucijų pastabomis ir suderintu komerciniu pasiūlymu, Rangovas atsižvelgs į pastabas dėl I ir 

D Techninio projekto ir Saugos pagrindimo ataskaitos 2011 m. sausio mėnesį. 

VATESI ir IAE pasitarime  (vykusiame 2010 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje) patvirtinta, 

kad BDS 119 pastato I ir D nėra reikalingas. Tačiau Pataisytai eksploatavimo licencijai gauti 

VATESI pareikalavo pateikti  Statybos darbų vykdymo projektą. 
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Darbai pagal paslaugų 3 sekciją 

I ir D parengiamieji darbai 119 pastate pradėti 2010 m. gegužės mėnesį. 

IAE svarstys, ar yra būtina teikti Konsultantui pagalbą vykdant I ir D darbus 

(Paslaugų 3 sekcija). Užsakovas turi pateikti prašymą dėl pagalbos Konsultantui ne vėliau nei 3 

mėnesius po I ir D leidimo (Pataisyta eksploatavimo licencija) gavimo (planuojama 2011 m. 

vasario mėnesį) ir/ar 3 mėnesius po reikiamos I ir D įrangos eksploatavimo pradžios. 

Šiuo metu darbų, numatytų  Paslaugų 3 dalyje, nėra. 

B10 – medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo 

įrenginiai 

Sutartis su įmone „Joint Venture Partnership (JVP) VF, a.s. and ENVINET, a.s“ 

(Čekija) pasirašyta 2006 m. gruodžio 11 d. 

B10 sutarties dokumentų  Sutarties pataisa Nr. 004 su ERPB suderinta 2010 m. 

lapkričio 24 d. Šis papildomas darbas (kaip atskira darbų dalis) turi būti baigtas iki 2011 m. 

balandžio mėn. 

Šiuo metu yra eksploatuojamas ir modernizuojamas medžiagų radioaktyvumo 

(nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginys (projektas B10): statinės ir konteineriai iš 

117/1, 119 pastatų ir G1 bloko yra matuojami, siekiant nustatyti radionuklidų buvimą; neužteršti 

statinės ir konteineriai yra perkeliami į įrangos bazę tolesniam realizavimui. 

B10 eksploatavimas vyksta kartu su DMSD Atliekų tvarkymo modulio bandomuoju 

eksploatavimu ir išmontavimo darbais 117/1 pastate pagal B9-0 projekto pateiktus dokumentus. 

Įrangos aptarnavimo procesas buvo pradėtas po medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji 

lygiai) matavimo įrenginio eksploatavimo pradžios. 

B12– 1-ojo energijos bloko DPCK, PAS ir BV deaktyvavimo projekto parengimas, 

įrangos ir medžiagų pirkimai 

2009 m. pabaigoje buvo pasirašyta „Specialus Montažas-NTP“ (Lietuva), 

„ВНИИАЭС“ (Rusija) ir Lietuvos energetikos instituto partnerystės sutartis.   

Rangovo parengti ir su užsakovu suderinti techniniai dokumentai, numatyti projekto 

techninėje specifikacijoje (2010 m. rugsėjo mėn.). 

 Siekiant atlikti DPCK deaktyvaciją, buvo būtina atlikti  paruošiamuosius  darbus  ir 

matavimus. Patiekti reagentai (2010 m. rugsėjo mėn. pabaiga – spalio mėn. pradžia). 

Rangovo atstovai pravedė elektrinės personalo mokymus (2010 m. rugsėjo mėn.). 

Vykdant DPCK deaktyvavimą, įvyko kontūro išsihermetizavimas (2010 m. spalio 5 

d.). 

Sudaryta komisija išsihermetizavimo priežastims nustatyti (2010 m. spalio mėn.). 

Sutarties vykdymas buvo laikinai sustabdytas(2010 m. spalio mėn.). 
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Parengtas komisijos aktas dėl  išsihermetizavimo priežasčių nustatymo (2010 m. 

lapkričio mėn.). 

Atliktas programoje numatytas DPCK praplovimas ir radiologiniai matavimai , 

rezultatai pateikti  ataskaitos forma (2011 m. sausio mėn.). 

В13, 14 ,15 ,22, 23 – Išmontavimo ir deaktyvavimo įrangos tiekimas 

2009 m. gruodžio 1 d. „Specialus Montažas-NTP“ pasirašė sutartis su partneriais: 

kėlimo įrangos tiekimo sutartis (В13-1 projektas) su „Vilniaus Kranai“ (Lietuva), ventiliacijos 

įrangos tiekimo sutartis (В13-2 projektas) su „Caverion GmbH“ (Vokietija) ir specialios įrangos 

tiekimo sutartis (В13-3 projektas) su „Specialus Montažas“. 

B-13 I ir D įrangos pirkimo, kuris yra finansuojamas  TIENRF (Tarptautinis 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas), sutartys buvo pasirašytos 2009 m. 

gruodžio 1 d. 

B13-1 ir B13-2 yra užbaigti. 

Sutartis B13-3 yra skirta pjovimo įrangai pirkti. Visa įranga atvežta į IAE sandėlį. 

Šiuo metu įrangos priėmimo aktą tvirtina IAE administracija. B13-3  užbaigtas 2010 m. lapkričio 

mėnesį. 

IAE valdyba nusprendė, kad I ir D įranga,  anksčiau priklausiusi  projektams B14-

15, bus perkama per CPVA. Šiuo metu pagal projektus B14-15 yra rengiamos Techninės 

specifikacijos. 

Vyksta įrangos, skirtos V1 bloko įrangos I ir D darbams atlikti, pirkimas 

(B22/B23). Yra rengiamos Techninės specifikacijos. 

B17 – Kompiuterizuota eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema ir duomenų 

bazė 

2007 m. gruodžio 31 d. pasirašyta sutartis su konsorciumu „Energiewerke Nord 

GmbH“ (Vokietija), UAB „Sintagma» (Lietuva), UAB „Ernst&Young“ (Lietuva).  

Atlikti projekte numatyti darbai: programinio įrangos projektavimas, gaminimas ir 

diegimas, įrangos montavimas, taip pat personalo mokymas. Sutartis pasirašyta 2008 m. rugsėjo 

15 d., garantinio laikotarpio pabaiga – 2010 m. 

Gamybinės eksploatacijos srityje įdiegti sistemos registracijos modulis, 

dokumentacijos modulis, atliekų tvarkymo modulis, išmontavimo ir deaktyvavimo modulis, 

dalinis planavimo ir paskaičiavimų modulis. 

Parengtas integruotas IAE eksploatacijos nutraukimo megaprojekto, apimančio visą 

įmonės veiklą, įgyvendinimo grafikas. 

В19 – Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinynas 
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2007 m. gruodžio 29 d. buvo pasirašyta saugyklos projektavimo ir statybos, bei  

trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinyno projektavimo sutartis. Visi darbai pagal 

trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų kapinyno statybos (В19 projektas) projektą 

suskirstyti į 12 etapų:  

2010 m. buvo įvykdyti 6-10 etapai: 

Šeštasis projekto etapas 

2010 m. nuo balandžio 8 d. iki 21 d. saugyklos aikštelėje buvo atlikti žemės darbai, 

iš jų: 

- statybos aikštelės aptvėrimas ir ,,darbo miestelio“ įrengimas; 

- laikinųjų elektros tinklų tiesimas ir aikštelės apšvietimo įrengimas; 

- pamatų plokštės duobės paruošimas ir grunto išvežimas; 

- geodezinės baro nuotraukos atlikimas. 

Užbaigus žemės darbus, 2010 m. balandžio 22 d. buvo pasirašytas techninių darbų 

priėmimo aktas Nr. ЕАK-366(17.51). 

Septintasis projekto etapas 

Nuo 2010 m. balandžio 22 d. iki birželio 1 d. buvo atlikti saugyklos pastato polių 

kalimo ir pamatų plokštės klojimo darbai. Darbai buvo vykdomi po žemės darbų užbaigimo, t.y. 

po F24 formos akto „Grunto pagrindo įrengimas“ Nr. 6 pasirašymo statybos darbų žurnale. Pagal 

vykdomų darbų apimtis numatytos šios darbų rūšys: 

- polių įrengimas; 

- smėlio posluoksnio supylimas; 

- betoninio posluoksnio įrengimas; 

- pamatų plokštės armavimas ir betonavimas. 

Užbaigus darbus, 2010 m. gegužės 31 d. buvo pasirašytas užbetonuotos pamatų 

plokštės techninio priėmimo aktas Nr. EAK-755(15.67). 

Aštuntasis projekto etapas 

Nuo 2010 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d. buvo atlikti saugyklos pastato statybos 

darbai, iš jų:  

- kolonų montavimas; 

- rėmsijų ir dangos sijų montavimas; 

- surenkamųjų išorinių sienų įrengimas; 

- vidinių monolitinių sienų betonavimas; 

- surenkamųjų perdangų, laiptų ir monolitinių perdangų įrengimas; 

- stogo dangos plokščių įrengimas; 

- pertvarų įrengimo darbai. 
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Užbaigus darbus, 2010 m. rugpjūčio 30 d. buvo pasirašytas užbaigto statyti 

buferinės saugyklos pastato techninio priėmimo aktas Nr.EAK-1318(15.67). 

Devintasis projekto etapas 

Laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. buvo atlikti saugyklos 

pastato inžinerinių komunikacinių sistemų montavimo darbai, iš jų: 

- sumontuota ventiliacijos sistemų ir dūmų šalinimo įranga; 

- sumontuota vandentiekio sistemų ir nuotekų pašalinimo įranga; 

- sumontuota apšvietimo sistemos įranga ir elektros tiekimo sistemos įranga; 

- sumontuota telefono, garsiakalbių ryšio ir kompiuterinių komunikacijų sistemos 

įranga; 

- sumontuota specialių nuotekų sistemos įranga; 

- sumontuota radiacinės kontrolės sistemos įranga; 

- sumontuota suslėgtojo oro tiekimo sistemos įranga; 

- sumontuota šildymo ir šilumos tiekimo sistemos įranga; 

- sumontuota gaisrinės signalizacijos sistemos įranga; 

- atlikti būtini statybos darbai patalpose su įranga. 

Užbaigus darbus, 2010 m. lapkričio 30 d. buvo pasirašytas  techninio priėmimo 

aktas  

Nr. EAK-2429(15.67). 

 

 

Dešimtasis projekto etapas 

Nuo 2010 m. balandžio 31 d. iki lapkričio 15 d. saugyklos pastate buvo atlikti 

charakterizacijos įrenginio montavimo darbai. Charakterizacijos įrenginio pirkimai buvo 

vykdomi pasirašius sutartį su subrangovine firma UAB „MTS Novatex“. Šio etapo darbų 

vykdymo metu buvo pasirašyti tokie dokumentai: 

- techninė užduotis; 

- spektrometrinių blokų gamybos techninė užduotis; 

- mechanizuotos matavimo platformos gamybos techninė užduotis; 

- transportavimo svorinio vežimėlio gamybos techninė užduotis; 

- elektrinės kilnojamos talės mechanizmo parinkimo techninė užduotis. 

Vadovaujantis nurodytomis techninėmis užduotimis, buvo pagaminti 

spektrometriniai blokai, mechanizuota matavimo platforma, transportavimo svorinis vežimėlis  ir 

nupirkta elektrinė talė. 

Darbų vykdymo eigoje buvo įgyvendinti  šie dešimtojo projekto etapo darbai: 
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- sumontuota radiacinės kontrolės sistemos įranga; 

- sumontuotas charakterizacijos įrenginys; 

- atlikti statybos ir apdailos darbai; 

- atlikti pastato sistemų montavimo darbai pagal apimtis, būtinas siekiant 

sumontuoti charakterizacijos įrenginį. 

Siekiant užtikrinti charakterizacijos įrenginio darbą, buvo įdiegta speciali 

programinė įranga ir parengta gama-spinduliuojančių radionuklidų konteineriuose ir pakuotėse 

su radioaktyviosiomis atliekomis matavimo metodika. 

Užbaigus darbus, 2010 m. lapkričio 5 d. buvo pasirašytas techninio priėmimo aktas  

Nr. EAK-2030(15.67). 

B21 - naujas Mokymo centras  

IAE koordinacinis komitetas nusprendė rekonstruoti 117 patalpą 166 pastate, 

pritaikant ją praktinio mokymo centrui (2010 m. spalio 8 d. protokolas Nr. ĮPr-115(1.162)). 

Spalio 1 d. UAB „Skirnuva“ pateikė Darbo projekto galutinę versiją. 

Pradėti parengiamieji darbai pastato statybos leidimui gauti. 

В25-1– Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų 

paviršinis kapinynas  

2009 m. spalio 23 d. pasirašyta sutartis su kompanijų grupe: ,,AREVA“ 

(Prancūzija) – lyderis, ,,ANDRA“ (Prancūzija), ,,Specialus montažas-NTP“ (Lietuva), ,,LEI“ 

(Lietuva) ir ,,Pramprojektas“ (Lietuva). 

2010 m. buvo atlikti šie projekte B25-1 numatyti darbai: 

Peržiūrima funkcinė analizė, pakartotinai išleista lapkričio mėnesį. 

Konsultantas pateikė atsakymą į Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) peržiūros 

pastabas dėl Tektoninės analizės ataskaitos (TAA). Konsultantas peržiūri šį atsakymą prieš 

pakartotinai pateikiant pataisytą TAA į LGT. 

Aikštelės inžineriniai ir geologiniai tyrimai – programa yra tvirtinama. 

Mėginių iš pirmos molio tyrimo paviršinio kapinyno aikštelėje dalies laboratoriniai 

bandymai yra beveik užbaigti. 

VATESI pateikė pastabas Preliminarios saugos vertinimo ataskaitos turiniui ir 

Konsultantas parengė atsakymo projektą. 

Radioaktyvaus atliekų aprašo peržiūra buvo užbaigta ir Konsultantas išleido savo 

strategiją, susijusią su gautais atsakymais. 

VIII.  VĮ IGNALINOS AE POLITIKA APLINKOS APSAUGOS SRITYJE 
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VĮ Ignalinos AE veikla eksploatavimo nutraukimo etape turi užtikrinti mažiausią 

radiologinį ir cheminį poveikį gyventojams ir aplinkai. Šis tikslas yra pasiekiamas, įdiegiant 

šiuos pagrindinius principus: 

- užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktų, norminių 

dokumentų reikalavimų vykdymą; 

- palaikyti aukštą saugos kultūros lygį vykdant savo veiklą. Kelti IAE ir 

rangovinių organizacijų darbuotojų kvalifikaciją instruktuojant ir apmokant juos pagal 

galiojančias procedūras; 

- panaudoti savo ir pramoninę patirtį, įgytą ypatingų įvykių metu, rengiant bei 

įdiegiant koreguojančias priemones; 

- siekti mažinti radioaktyviųjų medžiagų išmetimus į aplinką; 

- užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų, panaudoto branduolinio kuro gabenimą 

ir saugojimą; 

- racionaliai naudoti gamtos išteklius, o būtent Drūkšių ežero vandenį; 

- laiku identifikuoti ir vertinti radiologinį ir cheminį IAE poveikį gyventojams ir 

aplinkai; 

- siekti sumažinti radioaktyviųjų atliekų kiekį, charakterizuojant radioaktyviąsias 

atliekas medžiagų radioaktyvumo matavimo nebekontroliuojamųjų lygių ribose įrenginiu; 

- numatyti pažangias kenksmingo poveikio darbuotojams, gyventojams ir 

aplinkai mažinimo technologijas, pradedant eksploatuoti naujus objektus (kapinynus, PBKS ir t. 

t.); 

- diegti šiuolaikinius kenksmingų cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų kiekio 

nustatymo aplinkos mėginiuose metodus; 

- inspektuoti padalinius siekiant kontroliuoti poveikį aplinkai; 

- laiku tiekti patikimą ir reikalingą informaciją visuomenei ir kitoms 

suinteresuotoms šalims aplinkos apsaugos klausimais, taip pat poveikio aplinkai ataskaitas. 

IAE darbuotojai visiškai supranta, kaip svarbu užtikrinti aplinkos ir gyventojų 

apsaugą nutraukimo etape. 

IAE patvirtina, kad tinkama veikla, susijusi su aplinkos ir gyventojų apsauga, yra 

RBМК-1500 reaktoriaus saugaus ir sėkmingo eksploatavimo nutraukimo sudedamoji dalis. 

IAE pareiškia, kad dėl jos veiklos nebus padaryta nuostolių aplinkai ir gyventojams. 

 

IX.  VĮ IGNALINOS AE SOCIALINIAI PRINCIPAI 
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IAE vykdoma politika, kuria numatomos maksimalios LR įstatyminės socialinės 

garantijos darbuotojams: pirmos dvi nedarbingumo dienos apmokamos 100% (įstatymas leidžia 

mokėti 80%). Kolektyvinė sutartis taip pat numato kitas socialines lengvatas ir garantijas 

darbuotojams. 

Skiriamos materialinės pašalpos ligos, mirties (darbuotojo arba jo šeimos nario), 

 stichinės nelaimės arba turto netekimo atveju. 

Atsižvelgiant į regiono specifiką (rusakalbystė) ir siekiant mažinti atskirtį bei 

socialines rizikas darbo sutarties nutraukimo su IAE atveju, skatinamas valstybinės lietuvių 

kalbos mokymasis.  

IAE pilnai laikomasi “Valstybinės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 

papildomų užimtumo ir socialinių garantijų” įstatymo. 

 

 

Generalinis direktorius  Osvaldas Čiukšys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenijus Grumskas, tel. (8~386) 29450 
L.R., 2, 2011-03-09 ataskaita2.doc
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VĮ Ignalinos atominės elektrinės  
2010 m. veiklos ataskaitos  
1 priedas  

 
VALSTBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMIN ĖS ELEKTRIN ĖS 
2010 METŲ VEIKLOS RODIKLI Ų VYKDYMO DUOMENYS 

 

Eil.
Nr. Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio matavimas 

Rodiklio 
skaičiavimo būdas 

Matavimo 
vienetas 

Siektina 
rodiklio 
reikšmė 

Faktinė 
rodiklio 
reikšmė 

Rodiklio 
įvykdymas, 
procentais 

Dokumento, 
patvirtinan čio 

rodiklio vykdym ą, 
pavadinimas 

Rodiklio neįvykdymo 
priežastis 

1. Maksimali individualioji IAE 
personalo radioaktyviosios 
apšvitos dozė 

Personalo apšvita 
kontroliuojama 
termoliuminescenci
niais dozimetrais 
„RADOS“ 

mSv per 
metus 

nedaugiau 
18 

8,87 - Personalo apšvitos 
2010 metų 
ataskaitos, kodas 
RST-0545-19 

 

2. Pirmo ir aukštesnio lygio pagal 
tarptautinę branduolinių ir 
radiologinių įvykių skalę įvykių 
skaičius 

 įvykių per 
metus 

nedaugiau  
0 

0 100 2011-01-27 raštas  
Nr. PVS-849-
(17.39)  

3. Lėšų, skirtų elektros energijai, 
šilumos energijai, dujoms, 
vandeniui pirkti, taupymas pagal 
2009-12-21 finansavimo sutartį 
Nr. 1A,09/01/UTS.10.01.0001/ 
10Sp-511(13.1.1)/8-58 

Ne mažiau kaip 5 
% nuo IP projekte 
nurodytos sumos 

tūkst. Lt 
per metus 

nemažiau 
4 816,65 

22 753,37 472 Įgyvendinimo 
ataskaitos, 
mokėjimo prašymai 
ir deklaracijos 

 

4. Lėšų, skirtų prekėms bei 
paslaugoms pirkti taupymas 

Ne mažiau kaip  
20 % nuo 2010 m. 
pirkimo plane 
nurodytos sumos 

tūkst. Lt per 
metus 

nemažiau 
10 506,11 

36 691,63 349 Pasirašytos sutartys  

5. Pajamos parduodant IAE turtą ir 
IAE investicinės veiklos 
pajamos 

 tūkst. Lt per 
metus 

nemažiau 
8 200 

12 419,53 151 2010 m. pelno 
(nuostolio) 
ataskaita, balansas 
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Eil.
Nr. Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio matavimas 

Rodiklio 
skaičiavimo būdas 

Matavimo 
vienetas 

Siektina 
rodiklio 
reikšmė 

Faktinė 
rodiklio 
reikšmė 

Rodiklio 
įvykdymas, 
procentais 

Dokumento, 
patvirtinan čio 

rodiklio vykdym ą, 
pavadinimas 

Rodiklio neįvykdymo 
priežastis 

6. IAE eksploatavimo nutraukimui 
skirtų IP ir TIENRF lėšų 
naudojimas 2010 metais 

Ne mažiau 95 % 
vykdomos IP ir 
TIENRF sutartys 

tūkst. Lt per 
metus 

nemažiau 
396 150 

293 
258,26 

74 Įvykdytų darbų 
sąskaitų 
apmokėjimą raštu ir 
el. paštu tvirtinta 
fondo 
administratorius 
(CPVA bei ERPB) 

-2010 metais buvo įvykdyta 
nedaug planuotų prekių, 
darbų ir paslaugų pirkimų; 
- prekių, darbų ir paslaugų 
pirkimo konkurso 
dokumentai buvo ilgai 
svarstomi ir derinami 
CPVA, be to, daugelis iš jų 
nebuvo patvirtinti CPVA; 
-2010 metais planuoti pagal 
projektus B1 ir B2/3/4 
darbai buvo įvykdyti 
nepilnai dėl rangovų kaltės; 
- 2010 metams planuotų 
projektų ir darbų dalis 
nebuvo nupirkta iš rangovų, 
kadangi tai buvo įvykdyta 
IAE jėgomis. 

7. Valstybės įmonės Ignalinos 
atominės elektrinės patikėjimo 
teise valdomo turto išardymas 
pagal paruošiamųjų darbų ir 
įrangos išmontavimo 2010 m. 
grafiką, patvirtintą valstybės 
įmonės Ignalinos atominės 
elektrinės generalinio 
direktoriaus 2010 m. gegužės 26 
d. (registracijos Nr. EGf-
86(3.43) 

Ne mažiau kaip 
80% nuo  
užplanuoto kiekio 

tonų per 
metus 

nemažiau 
1 805,6 

2 844,0 126 Įrengimų, 
medžiagų ir atliekų, 
susidariusių 
atliekant 
išmontavimo 
darbus IAE 
objektuose 2010 
m., priėmimo-
perdavimo aktų 
rejestras 
Nr.ESr-15(3.43) 

 

 
 


