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ĮVADAS 
 

Strategijos įgyvendinimo rezultatai 

Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) 2016-2020 

metų veiklos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1-123. 2016 metais įmonė sėkmingai vykdė misiją kokybiškai ir 

saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, nuosekliai siekė užsibrėžtų strateginių tikslų, efektyviai 

naudojo finansinius, ekonominius, žmogiškuosius išteklius. RATA veiklos rezultatai atitiko 

nustatytus veiklos tikslus. Taip pat įmonė vykdė RATA 2016 metų veiklos programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-58.  

Strategijoje išskirtos dvi pagrindinės RATA veiklos, kurias įmonė vykdė 2016 metais:  

1. radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo funkcijų vykdymas (RATA perduotų radioaktyviųjų 

atliekų surinkimas, apdorojimas ir perdavimas į Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 

(toliau – Ignalinos AE) saugyklas; radioaktyviųjų atliekų pakuočių gamybos proceso nagrinėjimas 

jų darytojo teritorijoje vertinant ar apdorotos radioaktyviosios atliekos tenkina priimtinumo 

kriterijus (pakuočių kontrolės vykdymas); uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 

(toliau – Maišiagalos saugykla, saugykla) priežiūros ir jos eksploatavimo nutraukimo vykdymas; 

giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo parengiamųjų darbų vykdymas; 

2. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir Galutinio Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. 

rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-230 „Dėl Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo plano patvirtinimo“ (toliau – GENP), įgyvendinimo analizė bei pasiūlymų Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo efektyvinimui parengimas. 

RATA siekė šių strateginių tikslų, nustatytų 2016-2020 metų laikotarpiui, įgyvendinimo: 

1. siekiant teikti aukštos kokybės ir saugumo reikalavimus atitinkančias radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo paslaugas, buvo įgyvendintos priemonės, susijusios su smulkiųjų darytojų užsakymais, 

nelegalių ir paliktųjų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – UJSŠ) tvarkymu, 

plečiant teikiamų paslaugų spektrą, buvo vykdomi paslaugų pardavimai, įsigytos kai kurios veiklai 

vykdyti būtinos techninės priemonės. Informacija apie 2016 m. perduotas sutvarkyti smulkiųjų 

darytojų radioaktyviąsias atliekas ir paliktuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius pateikta 

2 - oje ir 3-ioje lentelėse. Užtikrinta Maišiagalos saugyklos fizinė apsauga, branduolinė ir radiacinė 

sauga: ataskaitiniu laikotarpiu įvykių, susijusių su fizinės, branduolinės ar radiacinės saugos 

pažeidimais, nebuvo. Pradėta rengtis saugyklos eksploatavimo nutraukimui, pasirašyta projekto 

finansavimo administravimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA). 

Ruošiantis giluminio atliekyno įrengimui parengtas plėtros planas. Šviečiant ir informuojant 

visuomenę apie panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų galutinio 

sutvarkymo būdus, parengta išorinės komunikacijos strategija bei įgyvendintos metiniame 

komunikacijos plane numatytos priemonės; 

2. įgyvendinant tikslą – sukurti ir įgyvendinti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 

planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūros sistemą, parengtas trumpaamžių labai mažo, 

mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių tikrinimo tvarkos aprašas, pagal planą 

vykdytos radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikros Ignalinos AE, atlikta Ignalinos AE GENP 

analizė, parengtas priemonių planas ir veiklų sąrašas; 

3. siekiant tobulinti įmonės organizacinę kultūrą, didintas įmonės veiklos efektyvumas 

tobulinant procesų valdymo sistemą, parengta personalo valdymo strategija, patvirtinta personalo 

vertinimo ir motyvavimo tvarka. 

2016 metais pasiektų rezultatų suvestinė pateikiama 1 lentelėje.
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1 lentelė. 2016-2020 metų RATA strategijoje patvirtintų priemonių ir 2016 metais pasiektų rodiklių suvestinė 

 

Eil. 

Nr. 
2016-2020 metų RATA strategijoje patvirtintos priemonės 2016 metais pasiekti rodikliai 

1. Surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas smulkiųjų atliekų 

darytojų radioaktyviąsias atliekas 

Smulkiųjų darytojų užsakymai patenkinti, 100%. 

2. Surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas nelegalius ir 

paliktuosius uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 

Radiacinės saugos centro identifikuoti paliktieji ir nelegalūs šaltiniai 

perduoti galutiniam saugojimui, 100%. 

3. Užtikrinti efektyvų radiologinių avarijų ar įvykių pasekmių šalinimą, 

likviduojant radioaktyviųjų medžiagų sukeltą taršą 

Spec. tarnybų pranešimų pagrindu identifikuota tarša likviduota, 

100%. 

4. Didinti smulkiesiems radioaktyviųjų atliekų darytojams teikiamų paslaugų 

kiekį 

Paslaugų suteikimas, 19 vnt.  

5. Užtikrinti Maišiagalos saugyklos fizinę apsaugą, branduolinę ir radiacinę 

saugą 

1. Patvirtinta fizinės saugos sistemos efektyvumo patikrinimo 

ataskaita, suderinta su VATESI be kritinių pastabų, 1 vnt.; 

2. Maišiagalos saugyklos aplinkos monitoringo metinė ataskaita 

suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra, 1 vnt.  

6. Parengti giluminio atliekyno plėtros planą Parengtas planas, 1vnt.  

7. Užtikrinti giluminio atliekyno plėtros plano metinių priemonių įgyvendinimą Priemonių įgyvendinimas, 100 % 

8. Atlikti dozimetrinių, radiometrinių ir kitų matavimo prietaisų patikrą ir 

kalibravimą 

Patikrinta ir kalibruota dozimetrinių, radiometrinių ir kitų matavimo 

prietaisų, 17 vnt.  

9. Įsigyti matavimo prietaisų ir dezaktyvavavimo priemonių   Įvykdyti viešieji pirkimai, 2 vnt.  

10. Parengti išorinę komunikacijos strategiją Parengta išorinės komunikacijos strategija, 1 vnt. 

11. Užtikrinti išorinę, vidinę ir tarptautinę RATA komunikaciją Komunikacijos strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimas  

12. Parengti trumpaamžių labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo 

radioaktyviųjų atliekų pakuočių tikrinimo tvarkos aprašą 

Parengtas aprašas, 1 vnt.  

13. Vykdyti trumpaamžių labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo 

radioaktyviųjų atliekų pakuočių auditus 

Atlikti auditai pagal planą, 100%. 

14. Atlikti Ignalinos AE GENP analizę, siekiant nustatyti svarbiausius projekto 

valdymo procesus arba projekto etapus, turinčius didžiausią įtaką projekto 

apimčiai, biudžetui, terminui ir kokybei bei pasiūlyti priemones Ignalinos 

AE GENP įgyvendinimo efektyvinimui 

Atlikta Ignalinos AE GENP analizė, 1 vnt. 

15. Parengti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo 

efektyvinimo priemonių planą 

 

Parengtas planas, 1 vnt. 
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Eil. 

Nr. 
2016-2020 metų RATA strategijoje patvirtintos priemonės 2016 metais pasiekti rodikliai 

16. Parengti veiklų, skirtų priemonių plano įgyvendinimui 2017-2019 metais, 

sąrašą  

Parengtas sąrašas, 1 vnt.  

17. Tobulinti procesų valdymo sistemą įmonėje Patvirtintų dokumentų skaičius, 30 vnt. 

18. Parengti personalo valdymo strategiją, apimančią, vertinimo ir motyvacinę 

sistemas 

Parengta personalo valdymo strategija, 1 vnt. 

19. Parengti ir patvirtinti įmonės darbuotojų atlygio politiką, numatant galimybę 

taikyti kintamąją atlyginimo dalį 

Patvirtinta atlygio politika, 1 vnt. 

20. Užtikrinti kvalifikuoto personalo skaičių, atitinkantį įmonės poreikius Personalas atitinka įmonės poreikius, 100%. 

 

2016 m. pasiekti visi numatyti rodikliai, išskyrus vieną: vietoje suplanuotų patikrinti ir kalibruoti 18 vnt. dozimetrinių, radiometrinių ir kitų 

matavimo prietaisų, buvo patikrinta ir kalibruota 17 vnt., kadangi metų eigoje vienas prietaisas sugedo ir buvo nurašytas, todėl nebuvo tikslinga atlikti jo 

patikrą. Vietoje suplanuotų suteikti 7 vnt. paslaugų smulkiesiems darytojams skaičius išaugo ir 2016 m. buvo įvykdyta 19 vnt. jonizuojančiosios 

spinduliuotės transportavimo, radioaktyviųjų atliekų vežimo ir tvarkymo paslaugų. 

 

 



 
 

Įvykiai, turintys reikšmę RATA veiklai 

Atsižvelgiant į tai, kad ataskaitiniais metais padidėjo darbuotojų skaičius, nuomojamų patalpų 

plotas administracijai tapo per mažas. Galimybės didinti nuomojamąjį plotą esamose patalpose 

nebuvo, todėl nuspręsta vykdyti kitų patalpų nuomos konkursą. Atitinkamai pasikeitė RATA 

buveinės adresas, kuris, nuo 2016-05-31 įregistravus atnaujintus RATA įstatus, yra Verkių g. 36, 

LT-09109, Vilnius.  

2016 m. birželio 13 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) 

išdavė licenciją Nr.16.-1-90 (2016), kuri suteikia teisę RATA eksploatuoti Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklą. 2016 m. buvo pradėti Maišiagalos saugyklos eksploatavimo 

nutraukimo darbai: pateiktas projektinis pasiūlymas, atlikti reikiami viešieji pirkimai, parengtas 

projekto rizikų valdymo planas, pateikta paraiška dėl projekto finansavimo ir pasirašyta projekto 

finansavimo administravimo sutartis. 

Siekiant, kad RATA veiktų efektyviai, įgyvendintos rekomendacijos, pateiktos įmonei 

Energetikos ministerijos Vidaus audito skyriaus 2016 m. sausio 18 d. RATA veiklos ir valdymo 

vidaus audito ataskaitoje Nr. (16.3-02)43-1. Atnaujintos kai kurios neaktualios ir patvirtintinos 

naujos tvarkos: Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės, 

Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės, Dokumentų valdymo tvarkos aprašas, Darbuotojų 

priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka, Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas, RATA mažos 

vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės, Kompiuterių tinklo 

naudojimo tvarka, RATA informacijos viešinimo tvarkos aprašas, RATA tarnybinių mobiliųjų 

telefonų, mobiliojo ryšio SIM kortelių, mobiliojo interneto bei jo įrangos naudojimo taisyklės ir kt. 

Patvirtinus RATA konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių naudojimo tvarkos aprašą, 

su visais darbuotojais sudarytos konfidencialumo sutartys. Sudaryta komisija dėl RATA nuosavybės 

teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti nurašė ir likvidavo tokį turtą. Atlikta galiojančių sutarčių revizija: kai 

kurios sutartys, sudarytos nesilaikant viešųjų pirkimų procedūrų, nutrauktos, atlikti nauji pirkimai. 

Sukontroliuotos išlaidos lėmė pokyčius metiniame RATA išlaidų plane. 

RATA kartu su VATESI pateikė paraišką Tarptautinei atominės energijos agentūrai (toliau – 

TATENA) dėl projekto „Enhancing Institutional Capabilities of Lithuania for Nuclear Waste 

Disposal and Regulatory Oversight of New Nuclear Facilities“. Jei paraiška bus priimta, projektas 

būtų vykdomas 2018-2019 metais ir jo apimtyje RATA galėtų gauti paramą, skirtą darbuotojų 

kompetencijos ugdymui. 
 

Planai ir prognozės  

Planuodama veiklą strateginiu 2017-2021 metų periodu įmonė išsikėlė ambicingus tikslus: 

1. užtikrinti branduolinę ir radiacinę saugą RATA kompetencijos ribose tvarkant 

radioaktyviąsias atliekas; 

2. nutraukti Maišiagalos saugyklos eksploatavimą; 

3. pateikti siūlymą gręžti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno (toliau – giluminis 

atliekynas) žvalgybinį gręžinį; 

4. perimti tinkamai sutvarkytas ir supakuotas radioaktyviąsias atliekas, atitinkančias 

pakuočių priimtinumo kriterijus; 

5. vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą; 

6. didinti įmonės veiklos efektyvumą pasiekiant teigiamą įmonės balansą. 
 

Galimi numatyti esminiai rizikos veiksniai ir jų sumažinimo priemonės 

Sumažėjus radioaktyviųjų medžiagų įvežimui į Lietuvos Respubliką dėl teisinių apribojimų 

mažėja radioaktyviųjų atliekų tvarkymo poreikis ir RATA uždirbamų pajamų dydis. Siekiant 

padidinti pajamas iš šios ekonominės veiklos, RATA vykdys jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių pervežimo paslaugų marketingą, siekdama sustiprinti savo poziciją rinkoje tiek Lietuvoje, 

tiek kaimyninėse valstybėse.  

Galima rizika, jog pasibaigus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – fondas) 

lėšoms, tolimesniam RATA veiklos finansavimui bus naudojamos tik valstybės biudžeto lėšos. 
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Atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšų planavimo ir skyrimo procedūras egzistuoja rizika, jog po 

2016 m. RATA veikla bus nepakankamai finansuojama. Būtina ieškoti alternatyvių finansavimo 

šaltinių, pavyzdžiui, dalyvauti Europos Sąjungos (toliau – ES) ar TATENA finansuojamuose 

projektuose. Taip pat būtina suderinti lėšų skyrimo tvarką iš valstybės biudžeto ir fondo, kuria 

vadovaujantis įmonė lėšas gautų pirmąjį finansinių metų mėnesį. 

Dėl atominės elektrinės statybos Baltarusijoje netoli Lietuvos Respublikos valstybės sienos vis 

aktualesni tampa iššūkiai, susiję su potencialia radiologinės taršos grėsme. Vykdydama teisės aktais 

priskirtas funkcijas likviduojant ekstremalias situacijas, RATA tvarko teisės aktų nustatyta tvarka 

paimtus neteisėtai gaminamus, gabenamus, saugomus ar rastus nelegalius jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinius ir radionuklidais užterštus objektus, apmoko ir vadovauja savivaldybių 

administracijų sudarytoms aplinkos dezaktyvavimo darbo grupėms (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano 

branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“). Šioms funkcijoms tinkamai įgyvendinti RATA privalo 

turėti materialinių išteklių ir reikiamai paruoštų bei techniškai aprūpintų specialistų. Šiai dienai 

RATA turimų išteklių pakaktų sutvarkyti tik iki 100 m
2 

radionuklidais
 
užterštos teritorijos. Tad yra 

rizika, jog įvykus didesniam incidentui, RATA neturės galimybių likviduoti padarinių ir užtikrinti 

branduolinę bei radiacinę saugą. Dėl sparčiai sprastėjančios radioaktyviųjų medžiagų transportavimo 

automobilio techninės būklės įmonė negalės užtikrinti operatyvaus ir tinkamo reagavimo 

likviduojant radioaktyviųjų medžiagų sukeltą taršą ar radiologinių avarijų pasekmes. Todėl ilgainiui 

gali iškilti reali grėsmė visuomenės ir aplinkos saugai. Reikalingų techninių parametrų transporto 

priemonę įsigyti kainuotų apie 40 000,00 Eur, jos paruošimas apie 10 000,00 Eur. Įmonė tokių 

finansinių pajėgimų neturi, todėl į įmonės finansinę prognozę 2018 m. turi būti įtraukta papildoma 

50 000,00 Eur dotacija iš valstybės biudžeto naujos, patikimos, saugios transporto priemonės 

įsigijimui.  
 

Vidaus kontrolės sistema 
RATA direktoriaus 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl VĮ Radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo agentūros viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus taisyklių tvirtinimo“ patvirtintos RATA 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės, kurios reglamentuoja RATA 

vykdomų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą, veikiančią visuose pirkimų 

organizavimo ir vykdymo proceso etapuose, kuriuose nurodomos atsakingų asmenų funkcijos ir 

atitinkamai paskirstomos atsakomybės, įskaitant išankstinę ir paskesnę finansų kontrolę. 
 

RATA finansavimas ir turtas 
2016 m. RATA veikla buvo finansuojama pagal keturias kryptis (1 pav.): 

1. pagal 2016 m. kovo 17 d. pasirašytą Pavedimo vykdymo sutartį su Energetikos ministerija 

dėl priemonės „Saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir jų saugyklų bei atliekynų 

eksploatavimas“, finansuojamos iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios 

Energetikos ministerijos programos (toliau – NES programa) lėšų, pavedimui vykdyti 2016 metams 

skirta 159,0 tūkst. Eur. Panaudota 157,0 tūkst. Eur. Nepanaudota 1,9 tūkst. Eur suma grąžinta į 

valstybės biudžetą; 

2. pagal 2016 m. birželio 2 d. pasirašytą trišalę sutartį su Energetikos ministerija ir Valstybės 

įmone Energetikos agentūra (toliau – finansavimo sutartis) dėl priemonių, finansuojamų iš fondo, 

įgyvendinimo 2016 metais skirta 814,2 tūkst. Eur, iš jų: priemonei „Vykdyti Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo priežiūrą“ skirta iki 587,6 

tūkst. Eur; priemonei „Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 

sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas“ skirta iki 140,0 tūkst. 

Eur; priemonei „Vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į 

atliekyną galimybes“ skirta iki 27,7 tūkst. Eur; priemonei „Tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos 

atitinka nustatytus radioaktyviųjų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekynus kriterijus“ skirta iki 

58,9 tūkst. Eur. Faktiškai gauta 798,6 tūkst. Eur, panaudota 671,6 tūkst. Eur. Nepanaudota 

127,0 tūkst. Eur suma grąžinta į Finansų ministerijos sąskaitą. 
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Kadangi finansavimo sutartis buvo pasirašyta tik metų viduryje, o reikalingi pakeitimai atlikti 

metų pabaigoje, RATA negalėjo pilnai įsisavinti skirtų fondo lėšų: įmonė nepasamdė visų planuotų 

specialistų, kiti buvo įdarbinti ne nuo metų pradžios; automobiliai išnuomoti pigiau nei planuota ir 

trumpesniam laikotarpiui; ilgalaikio turto remontas atliktas už mažesnę kainą nei planuota; naujas 

patalpas pavyko išnuomoti mažesne kaina nei buvo planuota; įvykdžius konsultantų ir ekspertų 

paslaugų viešuosius pirkimus, konkursai laimėti mažesne kaina nei planuota; optimizuoti mažos 

vertės pirkimai papildomai leido sutaupyti 2016 m. skirtas lėšas.  

3. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta projekto Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 „Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ finansavimo administravimo sutartis. 

2016 m. RATA gavo 3,2 tūkst. Eur avansą, iš kurio 2,9 tūkst. Eur panaudojo. 

4. RATA 2016 m. vykdydama ekonominę veiklą (RATA perduotų radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymas ir UJSŠ transportavimas) uždirbo 20,5 tūkst. Eur pardavimo pajamų (atskaičius PVM). 

2016 m. bendrasis pelnas sudarė 8,9 tūkst. Eur. fondas 
 

 
1 pav. RATA veiklos 2016 metais finansavimo šaltiniai. 

 

2016 m. Maišiagalos saugyklos priežiūros veikloje naudoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

12,4 tūkst. Eur suma pripažinta įmonės veiklos sąnaudomis, tiesiogiai didinančiomis ekonominės 

veiklos nuostolius. 2016 m. RATA darbuotojų kaupiniai nepanaudotoms atostogoms, lyginant su 

2015 m., sumažėjo 2,4 tūkst. Eur. Per 2015-2016 m. laikotarpį įmonė suformavo 1,29 tūkst. Eur 

atidėjinį radioaktyviųjų atliekų galutinio apdorojimo, dėjimo į atliekyną ir uždaryto atliekyno 

priežiūros išlaidoms padengti. 

Po aukščiau paminėtų sumų, tiesiogiai nesusijusių su įmonės ekonomine veikla ir ekonominės 

veiklos pajamų uždirbimu, nurašymo į 2016 m. veiklos sąnaudas, galutiniai 2016 m. veiklos 

nuostoliai sudarė 5,9 tūkst. Eur. 

Įmonės nuosavas kapitalas ataskaitinių metų pradžioje buvo 163,3 tūkst. Eur (iš jų įmonės 

savininko kapitalas – 121,6 tūkst. Eur), ataskaitinių metų pabaigoje – 157,4 tūkst. Eur (iš jų įmonės 

savininko kapitalas – 121,6 tūkst. Eur). Įmonės savininko kapitalas 2016 metais nesikeitė.  

2016 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis RATA turtas – 322,0 tūkst. Eur.  
 

Sandoriai 

Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 2016 metais įvykdė 

252 pirkimus, vieną iš jų tarptautinį pirkimą. Vykdydama pirkimus, įmonė siekė sudaryti pirkimo 

sutartis (tiek žodžiu, tiek raštu), leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai 

naudojant tam skirtas lėšas. Įmonė įvykdė 27 pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), 

kurių pagrindu sudarė pirkimo sutartis, leidžiančias ženkliai sutaupyti lėšas, pavyzdžiui, sudaryta 

 

159,00 

814,20 

20,50 3,20 
Energetikos ministerijos 
Nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo programos lėšos, 
tūkst.Eur 
Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo fondo lėšos, tūkst.Eur 

Pajamos iš smulkiųjų atliekų 
darytojų, tūkst.Eur 

ES struktūriniai fondai 
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judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis 0,00 Eur paslaugų tarifais, įsigyta biuro reikmenų 

žemesnėmis kainomis ir pan. Siekiant gauti konkurencingą ir rinkos kainas atitinkantį pasiūlymą, 

buvo stengiamasi apklausti kuo daugiau tiekėjų ir vykdyti skelbiamus pirkimus. Pasirašytos naujos 

sutartys dėl automobilių nuomos, reagavimo į signalizacijos sistemos suveikimus, mobiliojo ryšio, 

degalų pirkimo, svetainės talpinimo paslaugos, viešojo fiksuoto telefono ryšio, interneto paslaugų, 

kanceliarinių prekių ir kt. Svarbiausios 2016 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys: 

 RATA su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe, sudaryta iš 

UAB „Svertas“ ir „Empresarios Agrupados Internacional“, S. A., 2016 m. liepos 7 d. pasirašė 

Ignalinos AE GENP analizės paslaugų pirkimo sutartį. RATA, suvokdama projekto svarbą 

nacionaliniu mastu, paslaugų pirkimo procedūras vykdė itin kruopščiai ir atsakingai. Prieš 

paskelbiant konkursą skaičiuota, kad paslaugų vertė turėtų siekti beveik 300 000 Eur su PVM, tačiau 

dėl tiekėjų konkurencijos paslaugų kaina sumažėjo net 39 930 Eur ir siekė 254 100,00 Eur su PVM. 

Pagal šią sutartį tiekėjas įsipareigojo atlikti Ignalinos AE GENP 7-ojo leidimo nepriklausomą 

analizę, Megaprojekto grafiko analizę, atliktos analizės pagrindu identifikuoti priemones 

efektyvinimui pagerinti bei veiksmus, būtinus šių priemonių įgyvendinimui. Paslaugos teikėjui teko 

nemenkas iššūkis ir atsakomybė – per itin trumpą laiką suteikti sudėtingas, punktualumo bei 

kruopštumo reikalaujančias didelės apimties paslaugas. Paslaugos teikėjas visus darbus atliko laiku 

ir tinkamai, galutinis rezultatas RATA buvo pateiktas jau 2016 m. gruodžio 23 d.; 

 2016 m. birželio 23 d. pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis dėl giluminio atliekyno plėtros 

plano parengimo paslaugų su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe, 

susidedančia iš Lietuvos energetikos instituto ir UAB „Grota“. Paslaugų sutarties vertė – 28 300,00 

Eur su PVM; 

 RATA, vykdydama iš ES Sanglaudos fondo lėšų finansuojamą projektą Nr. 05.2.1-APVA-

V-010-01-0003 „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“, 2016 

m. spalio 5 d. su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe, susidedančia iš 

Lietuvos energetikos instituto, UAB „Grota“ ir UAB „Eksortus“, pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-

pardavimo sutartį dėl Maišiagalos saugyklos galutinio eksploatavimo nutraukimo plano parengimo 

ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugų. Sutarties vertė – 133 050,00 

Eur su PVM; 

 2016 m. lapkričio 22 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl projekto 

„Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ administravimo su UAB 

„Teisa“. Paslaugos teikėjas įsipareigojo teikti projekto vadovo ir finansininko paslaugas. Sutarties 

vertė – 16 819,00 Eur su PVM; 
 

Personalas 

2016 m. intensyviai stiprintas RATA personalas ir formuota komanda, trūkstamas 

kompetencijas papildė nauji darbuotojai. RATA pradėjo eiti pareigas viešųjų pirkimų specialistas, 

technologijų ekspertas, projektų ekspertas, vyr. specialistas personalo klausimais, vyr. specialistas, 

kurio pagrindinės funkcijos – tikrinti radioaktyviųjų atliekų pakuotes. Praktiką atliko Vilniaus 

universiteto Fizikos fakulteto Energetikos fizikos studijų programos studentė. 

Visi RATA darbuotojai gilino kompiuterinio raštingumo ir raštvedybos žinias, dalyvavo 

kuriant personalo vertinimo ir motyvavimo sistemą, vykdė komandos formavimo ir organizacijos 

mikroklimato gerinimo užduotis ir kitaip prisidėjo prie įmonės komandos kūrimo. Beveik visi 

specialistai dalyvavo mokymuose pagal savo veiklos sritis. Komandos formavimo mokymai parodė, 

jog RATA kolektyvas yra grupė, ne komanda. Tokia situacija susiklostė todėl, kad per gan trumpą 

laiką įmonę paliko seniai dirbantys darbuotojai ir prisijungė jauni specialistai, nespėjo susiformuoti 

komanda. Todėl siekiant užtikrinti tinkamą įmonės psichosocialinį klimatą, būtina tęsti komandos 

formavimo veiklas. RATA specialistai, kūrę įmonės darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarką, 

bendrai pastebėjo, jog kolektyvui vis dar trūksta atsakomybės dėl rezultatų ir ambicingų komandinių 

tikslų. Sukurta skaidri ir aiški darbuotojų finansinio ir nefinansinio skatinimo sistema. 

Per finansinius metus įmonė investicijų nevykdė. 

Agentūra filialų ir atstovybių neturi. 
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Informacija apie RATA perduotas radioaktyviąsias atliekas. RATA tvarko jai perduotas 

radioaktyviąsias atliekas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-303 „Dėl Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

agentūros radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įkainių patvirtinimo“ patvirtintais radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo įkainiais (toliau – įkainiai). Įkainiai netaikomi Ignalinos AE eksploatavimo ir 

eksploatavimo nutraukimo metu susidariusioms ir susidarysiančioms radioaktyviosioms atliekoms 

tvarkyti. 

Pradinį apdorojimą RATA atlieka nuomojamose gamybinėse patalpose. Pradinio apdorojimo 

metu RATA specialistai surenka, rūšiuoja, klasifikuoja ir mažina atliekų tūrį. 2016 m. atlikus pradinį 

apdorojimą, surinktų radioaktyviųjų atliekų svoris buvo sumažintas 5,65 karto, o tūris – 37,7 karto. 

Kadangi RATA šiai dienai neturi galimybės vykdyti kitus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapus, 

pagal 2016-12-12 Panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotėse šaltinių ir kietųjų 

radioaktyviųjų atliekų pagrindinio apdorojimo ir laikinojo saugojimo sutartį Nr. 3.3-SB-

49/PSt(13.81), pagrindiniam apdorojimui ir laikinam saugojimui per metus surinktas atliekas 

perduoda Ignalinos AE. Už faktiškai perduotų RA pagrindinį apdorojimą ir saugojimą iki jų dėjimo į 

atliekynus, RATA einamaisiais metais apmoka Ignalinos AE pagal įkainius. 2016 m. RATA 

surinktos atliekos Ignalinos AE buvo perduotos 2016-12-14 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu 

Nr. 01. Siekiant efektyviau ir racionaliau tvarkyti radioaktyviąsias atliekas, RATA atlikus pradinį 

apdorojimą gamybinėse patalpose, saugo jas laikinoje saugykloje ir išvežamos saugoti bei atlikti 

pagrindinį apdorojimą į Ignalinos AE vieną kartą metuose. 

Pagrindinis apdorojimas ir saugojimas Ignalinos AE atliekamas kietųjų radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo ir saugojimo komplekse. Šio radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapo terminus nustato 

Ignalinos AE. Galutinis apdorojimas, dėjimas į atliekynus bus atliekamas, kai bus įrengti 

trumpaamžių labai mažo aktyvumo (B-19), mažo ir vidutinio aktyvumo (B-25) trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų paviršiniai atliekynai bei giluminis atliekynas ilgaamžėms radioaktyviosioms 

atliekoms ir panaudotiems UJSŠ. Galutinio apdorojimo, dėjimo į atliekyną, atliekyno uždarymui ir 

uždaryto atliekyno priežiūros išlaidoms padengti RATA, pasibaigus einamiesiems metams, 

suformuoja atidėjinį. 

Informacija apie 2016 m. RATA surinktas radioaktyviąsias atliekas (klasę, kiekį, tvarkymo 

etapus, terminus, lėšas) pateikiama 2 lentelėje. 
 

2 lentelė. Informacija apie 2016 m. RATA surinktas radioaktyviąsias atliekas 
 

Eil.

Nr. 

Radioaktyviųjų 

atliekų 

klasė 

Kiekis 

Etapai 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos 

pagrindiniam 

apdorojimui ir 

saugojimui, 

Eur be PVM 

Lėšos galutiniam 

apdorojimui, dėjimui į 

atliekyną ir uždaryto 

atliekyno priežiūrai, 

Eur be PVM 

1. F klasė  

1.1. IV pavojingumo 

kategorija 

6 vnt. 811,67 40,17 Smulkieji 

radioaktyviųjų 

atliekų darytojai 

1.2.  V pavojingumo 

kategorija 

41 vnt. 220,29 10,29 Smulkieji 

radioaktyviųjų 

atliekų darytojai 

2.  D klasė  

2.1. Kietosios 

radioaktyviosios 

atliekos  

0,00112 

m
3
 

33,51 49,00 Valstybės 

biudžetas 

 Viso:  1065,47 99,46  
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Atsižvelgiant į 2015 m. gruodžio 22 d. patvirtintus naujus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

įkainius, bei remiantis RATA įstatų, patvirtintų energetikos ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymu 

Nr. 1-164, 44.12 punktu, atsirado poreikis įvertinti 2004–2015 m. RATA surinktų radioaktyviųjų 

atliekų pagrindinio apdorojimo, saugojimo, galutinio apdorojimo, dėjimo į atliekyną, atliekyno 

uždarymo ir uždaryto atliekyno priežiūros kainą remiantis naujais įkainiais. 

Atlikti pirminiai smulkiųjų darytojų (SD) kietųjų radioaktyviųjų atliekų ir paliktųjų 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, RATA surinktų 2004–2015 m., numatomo tvarkymo išlaidų 

paskaičiavimai pateikiami 3 lentelėje. Pasikeitus įkainiams ar kitiems mokesčiams, 3 lentelėje 

pateikiami paskaičiavimai gali kisti.  

 

 

3 lentelė. Informacija apie RATA surinktas radioaktyviąsias atliekas 2004-2015 m. 

 

Radioaktyviųjų atliekų klasė Kiekis 

Pagrindinis 

apdorojimas ir 

saugojimas, 

Eur be PVM 

Galutinis apdorojimas, dėjimas į 

atliekyną, atliekyno uždarymas 

ir uždaryto atliekyno priežiūra, 

Eur be PVM 

SD panaudoti uždarieji JSŠ 14401 vnt. 61 990,09 12147,88 

SD kietosios 

radioaktyviosios atliekos 

2.3063 m
3
 8518,35 1525,97 

Viso:  70508,44 13673,85 

Paliktieji panaudoti 

uždarieji JSŠ 

239 vnt. 650,7 134,28 

Paliktieji šaltiniai (kietosios 

radioaktyviosios atliekos) 

1.3933 m
3
 4789,61 787,16 

Viso:  5440,31 921,44 

Iš viso:  75948,75 14595,29 
 

2004-2015 m. laikotarpiu surinktų atliekų galutinis sutvarkymas kainuos 90544,04 Eur 

(neįskaitant mokėjimo dieną galiosiančio PVM dydžio). Šiuo laikotarpiu suformuota 2018,63 Eur 

atidėjinys galutinio apdorojimo, dėjimo į atliekyną, atliekyno uždarymo ir uždaryto atliekyno 

priežiūrai. Taip pat 2015-12-31 dienai sukauptas 60959,47 Eur rezervas. Minėtu laikotarpiu už 

Ignalinos AE perduotų atliekų laikiną saugojimą sumokėta 22607,38 Eur. Atsižvelgiant į sukauptas 

ir mokėtinas lėšas 2015-12-31 dienai paliktųjų JSŠ galutiniam sutvarkymui RATA trūksta 4958,56 

Eur iš valstybės biudžeto. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. gruodžio 22 d. patvirtinti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

įkainiai įsigaliojo nuo 2016 m., 4 lentelėje pateikiami duomenys apie 2004-2016 m. RATA surinktų 

radioaktyviųjų atliekų pagrindinio apdorojimo, saugojimo, galutinio apdorojimo, dėjimo į atliekyną, 

atliekyno uždarymo ir uždaryto atliekyno priežiūros sąnaudas.  

 

4 lentelė. 2004-2016 m. RATA surinktų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sąnaudos 

 

Radioaktyviųjų atliekų 

klasė 
Kiekis 

Pagrindinis 

apdorojimas ir 

saugojimas, 

Eur be PVM 

Galutinis apdorojimas, dėjimas į 

atliekyną, atliekyno uždarymas 

ir uždaryto atliekyno priežiūra, 

Eur be PVM 

SD panaudoti uždarieji 

JSŠ 

14448 vnt. 63022,05 12189,94 

SD kietosios 

radioaktyviosios atliekos 

2.30642 m³ 8521,94 1534,37 

Viso  71543,99 13724,31 
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Paliktieji panaudoti 

uždarieji JSŠ 

239 vnt. 650,7 134,28 

Paliktieji šaltiniai 

(kietosios radioaktyviosios 

atliekos) 

1.3943 m3 4819,53 836,16 

Viso  5470,23 970,44 

Iš viso  77014,22 14694,75 
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1. Uždavinys 

Surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų 

darytojų atliekas ir teikti radioaktyviųjų medžiagų transportavimo paslaugas 

 

1.1. Surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas smulkiųjų radioaktyviųjų  

atliekų darytojų atliekas 

2016 m. iš smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų buvo surinkti 47 vnt. prietaisai, turintys 

47 vnt. panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių. Bendras radioaktyviųjų atliekų 

svoris – 351 kg, tūris – 0,228 m
3
, aktyvumas – 9,44 GBq. Duomenys pateikti 5 lentelėje. 

 

 

5 lentelė. 2016 m. RATA surinktos smulkiųjų darytojų radioaktyviosios atliekos 

 

Smulkusis 

darytojas 

Radioaktyviųjų 

atliekų susidarymo 

šaltinis 

Radioaktyvi

ųjų atliekų 

pavadinimas 

Kiekis, 

vnt. 
Radionuklidas 

Aktyvumas, 

Bq 

Masė, 

kg 

Tūris,m
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Kalibracinis šaltinis 2P9-102 1 Pu-239 1,04E+02     

  Kalibracinis šaltinis 2P9-103 1 Pu-239 9,70E+02     

  Kalibracinis šaltinis 2P9-105 1 Pu-239 1,12E+05     

  Kalibracinis šaltinis 3P9-165 1 Pu-239 1,67E+05     

  Kalibracinis šaltinis 4P9-362 1 Pu-239 6,20E+02     

  Kalibracinis šaltinis 4P9-166 1 Pu-239 1,77E+05     

  Kalibracinis šaltinis 5P9-166 1 Pu-239 1,74E+06     

AB Vilniaus  Kalibracinis šaltinis 1SO-211 1 Sr-90+Y-90 1,24E+01     

metrologijos  Kalibracinis šaltinis 1SO-212 1 Sr-90+Y-90 1,19E+02     

centras Kalibracinis šaltinis 2SO-531 1 Sr-90+Y-90 3,10E+01     

  Kalibracinis šaltinis 2SO-532 1 Sr-90+Y-90 2,94E+02     

  Kalibracinis šaltinis 2SO-533 1 Sr-90+Y-90 2,88E+03     

 Kalibracinis šaltinis 2SO-534 1 Sr-90+Y-90 2,83E+04 0,50 0,0032 

  Kalibracinis šaltinis 2SO-535 1 Sr-90+Y-90 2,56E+05     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-213 1 Sr-90+Y-90 1,03E+03     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-803 1 Sr-90+Y-90 4,31E+03     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-214 1 Sr-90+Y-90 1,05E+04     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-804 1 Sr-90+Y-90 4,00E+04     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-215 1 Sr-90+Y-90 1,17E+05     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-805 1 Sr-90+Y-90 4,10E+05     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-216 1 Sr-90+Y-90 1,07E+06     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-806 1 Sr-90+Y-90 4,37E+06     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-217 1 Sr-90+Y-90 1,04E+07     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-213 1 Sr-90+Y-90 1,05E+03     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-214 1 Sr-90+Y-90 1,22E+04     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-215 1 Sr-90+Y-90 1,15E+05     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-806 1 Sr-90+Y-90 4,07E+06     

  Kalibracinis šaltinis 3SO-327 1 Sr-90+Y-90 1,63E+07     

  Kalibracinis šaltinis OSGI 1 Cs-137 1,42E+05     

  Kalibracinis šaltinis OSGI 1 Cs-137 3,93E+04     

  Kalibracinis šaltinis OSGI 1 Cs-137 8,38E+03     

  Kalibracinis šaltinis OSGI-3 1 Cs-137 5,60E+04     

  Kalibracinis šaltinis GCS7.012.4 1 Cs-137 3,33E+07 8,90 0,0120 

  Kalibracinis šaltinis GCS7.012.1 1 Cs-137 3,22E+06 19,85 0,0065 

  Kalibracinis šaltinis GCS7.012.1 1 Cs-137 3,22E+06 23,70 0,0065 

Jurbarko 

savivaldybės 

administracija 

DP-5V B-8 4 Sr-90+Y-90 1,24E+09 28,35 0,0650 
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Smulkusis 

darytojas 

Radioaktyviųjų 

atliekų susidarymo 

šaltinis 

Radioaktyvi

ųjų atliekų 

pavadinimas 

Kiekis, 

vnt. 
Radionuklidas 

Aktyvumas, 

Bq 

Masė, 

kg 

Tūris,m
3
 

AB „Akmenės  E-2M 074 1 Cs-137 2,02E+09 87,00 0,0305 

cementas“ E-2M 256 1 Cs-137 2,10E+09 87,00 0,0305 

 E-2M 710 1 Cs-137 2,07E+09 87,00 0,0305 

AB „Siūlas“ DP-5V B-8 2 Sr-90+Y-90 5,82E+08 7,00 0,036 

UAB „Helisota“ RIO-3A Nr.47385 BIS-4AH 1 Sr-90+Y-90 4,62E+08   

 RIO-3A Nr.21556 BIS-4AH 1 Sr-90+Y-90 4,90E+08 1,8 0,0073 

 RIO-3A Nr.43462 BIS-4AH 1 Sr-90+Y-90 4,00E+08   

    Viso: 9,44E+09 351,1 0,228 

 

 

2 pav. Darbas su didelio aktyvumo jonizuojančios spinduliuotės šaltiniu „karštojoje“ kameroje 

 

2016 m. buvo patvirtinti nauji radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įkainiai. Atitinkamai buvo 

atnaujinta ir susisteminta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarčių, apdraustų laidavimo draudimu, 

informacija. Radioaktyviųjų atliekų darytojai buvo informuoti apie įkainių pakeitimą, rengtos naujos 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sąmatos, pasirašyti 23 papildymai prie senųjų sutarčių, nutrauktos 

68 sutartys ir vietoje jų pasirašyta 21 nauja sutartis. Sudarytos 8 naujos sutartys dėl įvežamų 

Lietuvos Respubliką jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių draudimo. 

 

1.2. Surinkti, apdoroti ir perduoti į Ignalinos AE saugyklas nelegalius ir paliktuosius 

uždaruosius jonizuojančios spinduliuotės šaltinius 

Pagal 2016 m. kovo 31 d. RSC raštą Nr. 1.11-2-1027, RATA iš Vidaus reikalų ministerijos 

garažo (Vivulskio g. 43, Vilniuje) paėmė aptiktus 32 vnt. jonizuojančios spinduliuotės šaltinius su 
137

Cs, 
232

Th ir 
226

Ra radionuklidais, atliko pradinį apdorojimą ir perdavė Ignalinos AE pagrindiniam 

apdorojimui bei saugojimui. Informacija apie šaltinius pateikta 6 lentelėje. 

 

6 lentelė. Paliktųjų šaltinių tyrimo rezultatai 
 

Pavadinimas 
Šaltinių 

sk. 

Aktyvumas 

2016-05-10, 

Bq 

Radionuklidas 
Spindulių 

rūšis 

Branduolinės 

medžiagos 

kiekis, g 

Cilindrinė plastikinė dėžutė 1 1,18E+02 U-235 α 1,47E-03 

Metalo gabaliukas 1 Nežinomas Nežinomas β   

Plastiko paketas 1 9,00E+06 Ra-226 α, γ   

Degtukų dėžutė 6 Nežinomas Nežinomas β   

Plastikinė dėžutė 1 2,24E+05 Cs-137 γ   
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Pavadinimas 
Šaltinių 

sk. 

Aktyvumas 

2016-05-10, 

Bq 

Radionuklidas 
Spindulių 

rūšis 

Branduolinės 

medžiagos 

kiekis, g 

Kubo formos plastiko dėžutė 3 Nežinomas 
Ra-226,  

Am-241 
α, γ   

Kaitinimo tinklelis 8 6,90E+02 Th-232 α 1,36E+00 

Kaitinimo tinklelis 

supakuotas 
14 6,90E+02 Th-232 α 4,75E+00 

 

Pagal 2016 m. spalio 12 d. RSC raštą Nr. 1.11-2-3121 RATA iš Paviešečių kaimo Panevėžio 

rajone senų kombainų aikštelės paėmė aptiktą jonizuojančios spinduliuotės šaltinį su Am
241

 

radionuklidu (3 ir 4 pav.). RATA atliko pradinį apdorojimą ir perdavė Ignalinos AE pagrindiniam 

apdorojimui bei saugojimui.  

 

  

3 pav. Kombainas, kuriame aptiktas 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis 

4 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis su 

Am
241

 radionuklidu, aptiktas sename kombaine 

 
1.3. Užtikrinti efektyvų radiologinių avarijų ar įvykių pasekmių šalinimą, likviduojant 

radioaktyviųjų medžiagų sukeltą taršą: pasirengimas ir dalyvavimas radiologinių avarijų 

pasekmių likvidavimo darbuose ir pratybose 

Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (toliau – SDRAT) skyriaus specialistas 

kovo 7-18 dienomis dalyvavo TATENA organizuotuose mokymuose dėl įvairių valstybės institucijų 

bendradarbiavimo radiologinių įvykių atveju (angl. Training Course on the Essential Elements of 

Nuclear Security) Jungtinėse Amerikos Valstijose. Mokymuose buvo nagrinėjami įvairių institucijų 

keitimosi turima informacija ir bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti branduolinių energetikos 

objektų ir radioaktyviųjų medžiagų saugumą, įvykus radiologinei avarijai, klausimai. Dalyviai buvo 

supažindinti su TATENA parengtais dokumentais, aprašančiais geriausią tarptautinę praktiką 

sprendžiant šiuos klausimus, su atitinkamų tarnybų (policijos, medicinos, priešgaisrinių, tyrimo 

laboratorijų ir kt.) veiksmais įvykio vietoje, jų veiksmų koordinavimo būdais, įvykio vietos valdymo 

ir darbų organizavimo praktika. Taip pat buvo nagrinėjamas tarptautinis bendradarbiavimas 

užtikrinant saugų radioaktyviųjų medžiagų naudojimą. 

Rugsėjo 14-15 dienomis SDRAT skyriaus specialistai dalyvavo taktinėse pratybose „Lietuvos 

institucijų sąveika reaguojant į neteisėto radioaktyviųjų medžiagų gabenimo įvykį 2016“, kurias 

organizavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Branduolinio saugumo kompetencijos centras. Pratybomis buvo siekiama stiprinti 

nacionalinėse branduolinio saugumo priemonėse dalyvaujančių institucijų pasirengimą užkirsti kelią 

nusikalstomoms veikoms panaudojant radioaktyviąsias medžiagas, plėtoti institucijų personalo 

gebėjimus aptikti, sutvarkyti šias medžiagas ir ištirti įvykius, skatinti dalyvaujančių institucijų 

bendradarbiavimą. 
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Gruodžio 1 d. SDRAT skyriaus specialistai dalyvavo VATESI organizuotame seminare, 

kuriame susipažino su TATENA fizinės saugos ekspertų misijos (toliau – IPPAS misija) tikslu ir 

darbais, kuriuos būtina atlikti rengiantis priimti IPPAS misiją 2017 m. spalio mėnesį Lietuvoje. 

 

1.4. Didinti atliekų darytojams teikiamų paslaugų kiekį: 

1.4.1. Vežti atliekų darytojų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 

2016 m. pervežta 2,4 tonos 7 klasės pavojingų krovinių (su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais), nuvažiuota 3900 km. 

Smulkiesiems darytojams buvo pateiktos paslaugų kokybės vertinimo anketos, kuriose 

prašoma atsakyti į klausimus apie RATA teikiamų paslaugų kokybę. Gauti 9 atsakymai. Teikiamų 

paslaugų kokybę „puikiai“ įvertino 8 klientai, „gerai“ – 1 klientas. Bendravimo kokybę „puikiai“ 

įvertino 8 klientai, „gerai“ – 1 klientas. Apie RATA teikiamas paslaugas iš kitų valstybės įstaigų 

sužinojo 3 klientai, iš interneto – 4 klientai, 2 klientai SDRAT skyriaus paslaugomis naudojasi 

pastoviai. Klientų atsakymai analizuojami siekiant didinti smulkiesiems darytojams teikiamų 

paslaugų kokybę ir užsakymų skaičių. 

 

1.4.2. Vykdyti paslaugų marketingą 

Atnaujinta Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atmintinė, sukurtas naujas 

RATA Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus veiklos pristatymas ir išsiųstas 

potencialiems užsakovams (61 įmonei). 

2016 m. birželio 28 d. raštu Nr. 4.8-SD-281 informacija apie RATA veiklą ir teikiamas 

paslaugas išsiųsta 60-ties savivaldybių administracijoms  

2016 m. liepos 27 d. raštu Nr. 4.8-SD-327 informacija apie RATA veiklą ir teikiamas 

paslaugas išsiųsta 342 transporto kompanijoms.  

 

 

2. Uždavinys 

Nutraukti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą 

 

2.1. Užtikrinti Maišiagalos saugyklos fizinę apsaugą, branduolinę ir radiacinę saugą: 

2.1.1. VATESI licencijos galiojimo sąlygų vykdymas: 

Vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 str. 7 d. ir Branduolinės saugos reikalavimais 

BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų 

laidojimo reikalavimai“ RATA 2016 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 4.6-SD-175 pateikė Maišiagalos 

saugyklos periodinės saugos vertinimo ataskaitą VATESI peržiūrai ir įvertinimui. VATESI 2016 m. 

birželio 30 d. raštu Nr. (12.24-41)22.1-477 suderino pateiktą periodinės saugos vertinimo ataskaitą.  

Vykdant licencijos galiojimo sąlygas, parengtos ir pateiktos VATESI licencijos Nr. 2/2006 

galiojimo sąlygų vykdymo ataskaitos: 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. 4.6.-101 už 2015 m. antrą 

pusmetį, 2016 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. 4.6-SD-430 už 2016 m. pirmą pusmetį.  

Vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimo BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos 

objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ 15.3. punkto reikalavimais 

buvo parengtos ir pateiktos VATESI bei Valstybės saugumo departamentui ataskaitos apie 2015 m. 

IV ketvirtį, 2016 m. I ketvirtį ir 2016 m. II ketvirtį branduoliniame energetiniame objekte – 

Maišiagalos saugykloje – su objekto fizine sauga susijusius įvykius. 

Energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1-48 patvirtinta nauja RATA 

organizacinė struktūra. Parengtas organizacinės struktūros pakeitimo techninis sprendimas kartu su 

organizacinės struktūros keitimo dokumentais2016 m.  rugsėjo 29 d. pateiktas VATESI derinti. 

VATESI 2016 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (15.7-33)22.1-922 galutinai suderino naują RATA 

organizacinę struktūrą, kuri įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.  
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2.1.2. Maišiagalos saugyklos fizinės saugos sistemų ir įrengimų priežiūra bei remontas 

Vykdant Maišiagalos saugyklos fizinės saugos sistemų ir įrenginių priežiūrą bei remontą buvo 

atlikti periodiniai (mėnesiniai) fizinės apsaugos sistemos profilaktiniai priežiūros darbai: 

 vaizdo stebėjimo sistemos profilaktinis patikrinimas – 12 kartų;  

 perimetro apsaugos – sensorinio tvoros kabelio patikrinimas – 12 kartų; 

 kaupo apsaugos sistemos profilaktinis patikrinimas (atliekamas kaupo apsaugos stebėjimo 

sistemos kompiuterių, esančių Vilniaus miesto policijos komisariate ir RATA patalpose, 

patikrinimas) – 12 kartų. 

Atlikti šie fizinės saugos sistemų ir įrenginių remonto darbai: 

 vaizdo stebėjimo kamerų remonto ir profilaktikos darbai; 

 suremontuota vaizdo įrašymo sistema, pakeisti fiziškai susidėvėję sistemos elementai, 

atlikti kiti apsaugos sistemos dalių tarpusavio suderinimo darbai; 

 suremontuoti apsaugos sistemos kompiuterių ir serverio rezervinio maitinimo šaltiniai. 

Remonto metu susidėvėję švino akumuliatoriai buvo pakeisti naujais; 

 atlikti numatyti apsaugos sistemos požeminių kabelių remonto darbai. Darbų metu buvo 

pakeisti graužikų pažeisti požeminiai ryšio kabeliai ir tuo užtikrintas stabilus apsaugos sistemos 

darbas. 

 

2.1.3. Avarinės parengties pratybų surengimas 

Gruodžio 16 d. įvyko Maišiagalos saugyklos avarinės parengties stalo pratybos, kuriose 

dalyvavo už avarinę parengtį atsakingi RATA darbuotojai (5 pav.). Pratybų tikslas – patikrinti 

avarinės parengties plano atitiktį pagal RATA struktūros projektą, įsigaliosiantį 2017 metais. 

Avarinės parengties planas buvo analizuojamas modeliuojant veiksmus, kurie būtų atliekami įvykus 

radiologinei avarijai. Buvo aptarti visi avarinės parengties veiksmai, kurie būtų atliekami pagal 

avarinės parengties planą, patikslinant atsakingų darbuotojų pareigybes avarinės parengties plane. 

Taip pat buvo pateiktos pastabos ir pasiūlymai plano patobulinimui. Avarinės parengties planas 

pakoreguotas pagal pateiktas pastabas ir 2017 metais įsigaliosiančią struktūrą. 

 

 
5 pav. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties stalo pratybos 

 

2.1.4. Fizinės apsaugos sistemos efektyvumo įvertinimo pratybų surengimas 
Liepos 18 d. Maišiagalos saugyklos teritorijoje vyko pratybos, kurių tikslas – tobulinti RATA 

ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (toliau – VPK) pareigūnų sąveiką, reaguojant 

į neteisėtą veiklą Maišiagalos saugykloje (6 ir 7 pav.). Pratybose dalyvavo RATA darbuotojai ir 

VPK pareigūnai, pratybas stebėjo VATESI atstovas. Pratybų metu buvo imituotas apsauginės 

signalizacijos suveikimas, reaguodamas į signalizacijos signalą į saugyklą atvyko budintis policijos 

ekipažas. Buvo įvertintas reagavimo į pavojaus signalą laikas, sargų ir pareigūnų veiksmai, priimti 

sprendimai dėl jų tobulinimo. 
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6 ir 7 pav. Maišiagalos saugyklos fizinės apsaugos sistemos efektyvumo įvertinimo pratybos 
 

2.1.5. Maišiagalos saugyklos aplinkos dozimetriniai ir radiometriniai matavimai 

RATA 2016 m. vykdė Maišiagalos saugyklos aplinkos stebėseną pagal 2014-2018 m. aplinkos 

monitoringo programą. Siekdama užtikrinti stebėsenos duomenų patikimumą ir mokslinį 

pagrindimą, RATA sudarė sutartį su Fizinių ir technologijos mokslų centro Branduolinio ir aplinkos 

radioaktyvumo tyrimų laboratorija (toliau – FTMC), siekiant atlikti taršos šaltinių, išmetančių į 

aplinką teršalus, tyrimus. FTMC kiekvieną mėnesį matavo gruntinio vandens lygį stebėsenos 

gręžiniuose ir rinko vandens, grunto, biotos ėminius. Mėginiuose buvo nustatomas judrumu 

pasižyminčių radionuklidų (tričio - 
3
H, radioanglies - 

14
C) aktyvumas, kuris lyginamas su ankstesnių 

tyrimų duomenimis. Stebima, jog minėtų radionuklidai į aplinką iš saugyklos kaupo nepatenka.  

Pradėjus matuoti gruntinio vandens lygį nuo 2005 m., rezultatai rodo, kad ir labiausiai pakilus 

vandens lygiui iki saugyklos rūsio dugno lieka apie 4-6 metrus. Kritulių kiekis nuo 2013 m. 

pastoviai mažėjo, o 2016 m. nežymiai padidėjo, tačiau išliko apie 150 mm mažesnis, lyginant su 

daugiamečiu vidurkiu. Saugyklos rūsio užliejimui grėsmė neiškyla.  

Stebint tričio tūrinio aktyvumo kaitą, arčiausiai saugyklos kaupo įrengtuose gręžiniuose, tričio 

tūrinis aktyvumas pastoviai mažėja. 2016 m. buvo pastebėtas nežymus padidėjimas, kurį sukėlė 

likutinis tritis, esantis aeracijos zonoje. Tričio patekimo iš saugyklos rūsio pastebėta nebuvo.   
 

8 pav. Tričio tūrinio aktyvumo kaita 2010-2016 m. laikotarpiu arčiausiai saugyklos kaupo 

įrengtuose gręžiniuose 

 

 

Parengta Maišiagalos saugyklos aplinkos monitoringo 2015 m. metinė ataskaita ir 2016-03-30 

raštu Nr. 4.14-102 pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai, RSC, VATESI, Aplinkos ministerijos 

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūrai bei paskelbta RATA 
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internetinėje svetainėje. Minėtos institucijos pastabų neturėjo ir ataskaitą priėmė. Parengtos 2016 m. 

I, II ir III ketvirčių Maišiagalos saugyklos aplinkos monitoringo ataskaitos, kurios taip pat 

paskelbtos RATA internetinėje svetainėje. 

RSC specialistai 2016-09-22 RATA užsakymu atliko radono tūrinio aktyvumo ore matavimus 

Maišiagalos saugyklos teritorijoje bei aplink jos teritoriją 1 km atstumu. Išmatuotas radono tūrinis 

aktyvumas neviršija foninių verčių. 

2016 m. gruodžio 1 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono 

agentūra atliko planinį specifinį Maišiagalos saugyklos patikrinimą, kurio metu konstatavo, kad 

RATA pastoviai vykdo Maišiagalos saugyklos aplinkos monitoringą ir jokių pažeidimų 

eksploatuojant Maišiagalos saugyklą nenustatyta. 

 

2.1.6. Maišiagalos saugyklos infrastruktūros priežiūra 

Maišiagalos saugyklą nuolatos prižiūri ir saugo sargai. Vadovaujantis Maišiagalos saugyklos 

priežiūros programa buvo tvarkoma teritorija: valomas sniegas nuo takų ir kelių, genimi medžiai, 

valomos vidaus patalpos. Vadovaujantis statinių techninės priežiūros taisyklėmis vykdomas pastatų 

bei statinių stebėjimas ir kt. 

 

2.2. Pasiruošti Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimui 

2016 m. vasario 23 d. RATA direktoriaus įsakymu Nr. V-26 sudaryta projekto „Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ (toliau – projektas) vykdymo 

priežiūros darbo grupė, kuriai pavesta vykdyti projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą, paskirti 

atsakingus asmenis už projekto veiklų ar kitų su projektu susijusių veiklų įgyvendinimą laiku, teikti 

pastabas ir pasiūlymus dėl projekto veiklų ir vykdyti kitas funkcijas, susijusias su projekto tinkamu 

įgyvendinimu.  

Norint identifikuoti, išanalizuoti ir suvaldyti galimas projekto rizikas, parengtas Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto rizikų valdymo planas, kuris 

pateiktas Energetikos ministerijai 2016 m. birželio 22 d. raštu Nr.4.47-SD-275. Atsižvelgiant į 

pastabas planas pakoreguotas ir pateiktas 2016 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr.4.47-SD-380. 

2016 m. gegužės 9 d. Aplinkos ministerijos raštu Nr.(15-1)-D8-3565 gavus kvietimą pateikti 

projektinį pasiūlymą dėl 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ 

uždavinio „Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą 

radioaktyviųjų atliekų saugojimą“ įgyvendinimo, RATA parengė ir 2016 m. birželio 29 d. raštu 

Nr.4.47-SD-285 Aplinkos ministerijai pateikė projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto 

įgyvendinimo. 

2016 m. rugpjūčio 12 d. APVA raštu Nr. (29-2-3)APVA-775 informavo, kad projektas yra 

įtrauktas į 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos valstybės projektų sąrašą Nr.1, 

kuris 2016 m. rugpjūčio 4 d. buvo patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-538 ir pakvietė 

pateikti paraišką finansuoti iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą. 2016 m. rugsėjo 29 d. 

raštu Nr. 4.47-SD-438 paraiška pateikta APVA. Aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu 

Nr. D1-829 projektui skirtas finansavimas. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta projekto Nr. 05.2.1-

APVA-V-010-01-0003 „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ 

sutartis tarp APVA ir RATA. 

 

3. Uždavinys 

Pasiruošti giluminio atliekyno įrengimui 
 

3.1. Giluminio atliekyno plėtros plano parengimas 

Atlikus viešųjų pirkimų procedūrą supaprastinto atviro konkurso būdu buvo pasirinktas 

paslaugos tiekėjas – ūkio subjektų grupė (Lietuvos energetikos institutas ir UAB „Grota“). 2016 m. 

birželio 23 d. pasirašyta sutartis dėl giluminio atliekyno plėtros plano parengimo paslaugų 
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suteikimo. RATA vykdė plėtros plano rengėjų darbo priežiūrą, tarpinių, galutinių ataskaitų 

vertinimą. RATA parengė plėtros plano apibendrinimą. Giluminio atliekyno plėtros plano projektas 

buvo pristatytas šioms suinteresuotoms institucijoms: Lietuvos geologijos tarnybai 2016 m. 

lapkričio 16 d., VATESI 2016 m. lapkričio 18 d., Energetikos ministerijai 2016 m. lapkričio 21 d. 

Giluminio atliekyno plėtros plano galutinę ataskaitą RATA patvirtino lapkričio 29 d. Dokumentas, 

apibendrinantis Giluminio atliekyno plėtros planą, su išvadomis, pastebėjimais ir pasiūlymais 

parengtas bei RATA tvarka patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d.  

Išanalizuota giluminio atliekyno projekto teisinė ir administracinė aplinka, atlikti aktualių 

tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų vertinimai. Apibendrinant atliktą teisinės 

aplinkos analizę pastebėtina, kad projekto įgyvendinimo klausimai gana išsamiai reglamentuoti. 

Tačiau atliekyno vietos parinkimo procese valstybės institucijų dalyvavimas nėra tiksliai apibrėžtas, 

tik nurodoma vadovautis TATENA rekomendacijomis. Todėl būtų tikslinga diskutuoti apie 

reikalavimų saugos vertinimui kiekvienam giluminio atliekyno vietos parinkimo etapui parengimą. 

Tai leistų valstybės institucijoms anksčiau įsijungti į atliekyno vietos parinkimo procesą ir 

sumažintų riziką dėl jau parinktos vietos neatitikimo. 

Rugsėjo 30 d. parengtos giluminio atliekyno projekto įgyvendinimo gairės. Siekiant nustatyti 

svarbiausių projekto stadijų įgyvendinimo laikotarpius buvo atlikta ankstesnių tyrimų rezultatų 

apžvalga ir, remiantis tarptautine patirtimi bei TATENA rekomendacijomis, identifikuoti svarbiausi 

šio branduolinės energetikos objekto įrengimo etapai bei realistiniai įgyvendinimo terminai.  

Balandžio 18–22 dienomis RATA atstovas dalyvavo TATENA techniniame susitikime 

„Technical Meeting of the Underground Research Facilities Network for Geological Disposal on the 

Roadmap for the Development of a Geological Disposal Programme“. Jame buvo rengiamas 

techninis dokumentas, skirtas padėti šalims paruošti giluminių atliekynų įrengimo programas ir 

planus. 

Pagal RATA kompetenciją vertintas užsienio šalių branduolinės energetikos objektų galimas 

poveikis – Aplinkos ministerijos prašymu išnagrinėta informacija apie Nyderlanduose planuojamą 

statyti branduolinį reaktorių ir 2016 m. vasario 24 d. raštu Nr. 1.32-69 pateikta nuomonė. Taip pat 

2016 m. sausio 11 d. raštu Nr. 1.29-21 pateiktos pastabos dėl Lenkijos branduolinės elektrinės 

poveikio aplinkai vertinimo. RATA darbuotojai dalyvauja nagrinėjant Baltarusijos branduolinės 

elektrinės poveikio aplinkai vertinimo rezultatus ir teikia pastabas. RATA atstovas birželio 21-22 

dienomis dalyvavo susitikime Aplinkos ministerijoje su Baltarusijos ekspertais, kuriame buvo 

apsvarstyta dalis Astravo branduolinės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo rezultatų. Rugsėjo 13-

14 dienomis RATA atstovas dalyvavo antrajame šios diskusijos etape, vykusiame Baltarusijoje. 

Kuriant RATA projektų valdymo sistemą surinkti ir išanalizuoti kitose įmonėse naudojami 

projektų valdymo sistemų pavyzdžiai. Jais remiantis RATA buvo parengta projektų valdymo 

sistema, kuri yra kokybės vadybos sistemos dalis. 

 

3.2. Užsienio šalių patirties ir tendencijų analizė giluminio atliekyno įrengimo srityje bei 

apibendrintos susijusios informacijos RATA periodiniam naujienlaiškiui pateikimas 

Analizuojant užsienio šalių patirtį ir tendencijas giluminio atliekyno srityje, apibendrinta 

informacija vasario–spalio mėnesiais paskelbta RATA naujienlaiškiuose Nr.: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 17, 18, 19. 

RATA atstovas vasario 3–4 dienomis dalyvavo JOPRAD (angl. Towards a Joint 

Programming on Radioactive Waste Disposal) projekto regioniniame susitikime. JOPRAD projekto 

tikslas – parengti sąlygas bendram radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną programavimui. 

Susitikime buvo pateikta apibendrinta informacija, nurodant kada šalys narės planuoja įrengti 

giluminius atliekynus ir pradėti dėti į juos panaudotą branduolinį kurą. Pastebėtina, kad daugumoje 

šalių, įskaitant ir Lietuvą, šios datos yra labai panašios – apie 2050-uosius metus.  

Atlikta užsienio šalių giluminių atliekynų projektų planavimo ir vystymo patirties lyginamoji 

analizė. Šalių patirtys buvo analizuojamos įvairiais aspektais – nuo vietos parinkimo strategijos ir 

projekto finansavimo schemų iki administravimo sistemų bei jų raidos. Tokiu būdu išnagrinėti 
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teigiami ir neigiami užsienio šalių patirties pavyzdžiai pateikiami remiantis Suomijos, Švedijos, 

Čekijos, Kanados, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Vengrijos bei 

Nyderlandų Karalystės patirtimi, o į išanalizuotą patirtį rekomenduotina atsižvelgti vystant 

giluminio atliekyno projektą Lietuvoje. Taip pat buvo lyginami projektų įgyvendinimo terminai, 

etapai, vietos parinkimo strategijos. Rugsėjo 30 d. parengta baigiamoji ataskaita, apibendrinanti 

sukauptą informaciją ir rezultatus, parengti siūlymai dėl rizikų sąrašo, kuris buvo pateiktas 

atnaujintoje užsienio šalių patirties ir tendencijų analizėje. 

 

 

4. Uždavinys 

Užtikrinti būtinas technines priemones RATA veiklai vykdyti 
 

4.1. Dozimetrinių, radiometrinių ir kitų matavimo prietaisų patikra ir kalibravimas 

Akredituotose laboratorijose atlikta 10 dozimetrų ir 4 matavimo prietaisų patikra, sukalibruoti 

4 radiacinės taršos matuokliai.  

4.2. Apsauginių priemonių nuo kenksmingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 

įsigijimas 

Darbui su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais buvo įsigyta specialių apsauginių drabužių 

komplektų ir kitų apsauginių priemonių: vienkartinių spec. apsauginių kombinezonų (15 vnt.), 

respiratorių (10 vnt.), respiratorių su vožtuvu (10 vnt.), apsauginių spec. PVC drabužių (10 vnt.),  

apsauginių akinių (5 vnt.). 

4.3. Dezaktyvavimo priemonių įsigijimas 

Įsigyta trijų rūšių dezinfekantas BX. 

 

 
 

5. Uždavinys 

Šviesti ir informuoti visuomenę apie panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų 

atliekų galutinio sutvarkymo būdus 
 

5.1. Užtikrinti RATA išorinę komunikaciją, siekiant didinti gyventojų informuotumą apie 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymą 

Buvo administruojama RATA interneto svetainė: skelbiamos naujienos, pranešimai, kuriamos 

naujos aktualios rubrikos (sukurta skiltis „Viešieji pirkimai“), reguliariai peržiūrima ir atnaujinama 

informacija. 2016 m. gegužės 13 d. naujai sudaryta sutartis dėl RATA interneto svetainės talpinimo 

serveryje paslaugų su UAB „Baltnetos komunikacijos“. 

Sukurta RATA socialinio tinklo facebook paskyra: https://www.facebook.com/rata.lt/, kurioje 

reguliariai skelbiama informacija apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir RATA veiklą. 

Balandžio 18 d. interneto portale Delfi publikuotas RATA straipsnis „Radioaktyviosios 

atliekos: ar tikrai reikia jų bijoti?“ (http://www.delfi.lt/grynas/aplinka/radioaktyviosios-atliekos-ar-

tikrai-reikia-ju-bijoti.d?id=71023916). 

Balandžio 25 d. RATA atstovai dalyvavo RSC ir Radiacinės saugos draugijos organizuotoje 

konferencijoje „Černobylio atominės elektrinės avarija: pamokos ir pasekmės (po 30 metų)“, kurioje 

skaitė pranešimą „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas: Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 

eksploatavimo nutraukimas“ bei demonstravo RATA informacinę medžiagą. 

Balandžio 25 d. RATA atstovas dalyvavo televizijos pokalbių laidoje „Teisė žinoti“, kurioje 

diskutavo apie Černobylio atominės elektrinės avarijos pasekmes (laidos įrašas internete: 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/99320/teise_zinoti), gegužės 17 d. davė interviu Lietuvos radijui 

apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir dėjimo į atliekynus perspektyvas Lietuvoje. Interviu 

transliuotas „Ryto garsų“ laidoje (laidos įrašas internete: http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/29684). 

 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/99320/teise_zinoti
http://lrvab.lrt.lt/lt/archive/29684
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9 pav. APVA atstovai lankosi Maišiagalos saugykloje 

 

Gegužės 17 d. Maišiagalos saugykloje lankėsi APVA atstovai (9 pav.), administruojantys 

Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo projektą. 

Rugsėjo 5 d. surengtas susitikimas su VATESI, Ignalinos AE ir RSC atstovais dėl 

bendradarbiavimo vykdant visuomenės informavimo ir komunikacijos veiklas. Susitikimo metu 

apžvelgta dabartinė padėtis ir aptarti ateities planai bei galimybės bendradarbiauti įgyvendinant 

bendrus komunikacijos projektus ir siekiant didesnio visuomenės informuotumo. Nutarta bendrus 

susirinkimus organizuoti kartą į pusmetį. Vykdant susitarimą bendradarbiauti, į VATESI atliekamo 

visuomenės nuomonės tyrimo apie branduolinę ir radiacinę saugą klausimyną  buvo įtrauktas RATA 

klausimas apie panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, taip pat papildomai 

apklausti Širvintų rajono gyventojai. 

Pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Saldi komunikacija“ dėl 

išorinės komunikacijos strategijos ir metinio plano parengimo. Išorinės komunikacijos strategijoje 

pateiktos šios pagrindinės išvados ir rekomendacijos: sekti ir vertinti gyventojų nuomonę, formuoti 

RATA įvaizdį, intensyvinti informacijos sklaidą nacionalinėje žiniasklaidoje, vystyti komunikaciją 

socialiniuose tinkluose, naudoti paprastą, suprantamą kalbą. Atsižvelgiant į šias išvadas, parengtas 

metinis išorinės komunikacijos planas ir pasiūlytos komunikacijos priemonės. 

Įgyvendinant išorinės komunikacijos priemonių planą, pagaminti 2 informaciniai plakatai apie 

paviršinius radioaktyviųjų atliekų atliekynus (10 ir 11 pav.), įsigytas manekenas specialios aprangos 

ir apsaugos priemonių dėvėjimo demonstravimui bei kitos priemonės. 

 

  
10 pav.  Labai mažo aktyvumo trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų atliekyno maketo plakatas 

11 pav. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų atliekyno maketo plakatas 

 

Lapkričio 30 d. Maišiagalos saugykloje lankėsi  (12 ir 13 pav.) Jaunųjų energetikų klubo 

nariai. RATA atstovai jauniesiems fizikams pristatė saugyklos istoriją, atliktus saugos tobulinimo 



21-29 

 

darbus ir ateities planus. Prie radioaktyviųjų atliekų kaupo RATA specialistai pademonstravo kaip 

tikrinami monitoringo šuliniai ir vykdoma aplinkos stebėsena, užtikrinama fizinė sauga. 

 

  
12 ir 13 pav. Fizikos specialybės studentų ekskursija Maišiagalos saugykloje. 

 

5.2. Užtikrinti RATA vidinę komunikaciją reguliariai (kas dvi savaitės) leidžiant RATA 

naujienlaiškį 

Kas dvi savaites leistas RATA naujienlaiškis, skirtas RATA vidinei komunikacijai. 

Naujienlaiškyje skelbta įmonei aktuali informacija – teisės aktai, RATA direktoriaus įsakymai, 

informacija apie įvykius, renginius, darbuotojų komandiruotes ir atostogas, kitų šalių patirtį 

atliekynų įrengimo ir atliekų pakuočių tikrinimo srityje. 2016 m. išleisti 24 naujienlaiškiai, kurie 

buvo platinami ir Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 

skyriaus darbuotojams. 

 

5.3. Užtikrinti RATA tarptautinę komunikaciją 

Siekiant supažindinti užsienio partnerius su RATA veikla, išversta į anglų kalbą ir RATA 

interneto svetainėje paskelbta RATA 2015 m. veiklos ataskaitos santrauka. 

RATA darbuotojai dalyvavo tarptautiniuose renginiuose. GRAAKA skyriaus vedėjas Kauno 

technologijų universitete kursuose „Opportunities in Nuclear Power and ABWR Summary“ 

kovo 16 d. skaitė paskaitą „Pasirengimas dėti į atliekynus radioaktyviąsias atliekas. 

Kovo 30 d. RATA atstovai kartu su Ignalinos AE atstovais dalyvavo susitikime su Daugpilio 

rajono (Latvija) gyventojais dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo klausimų. Susitikimas įvyko Demenės gyvenvietėje. Į susitikimą atvyko Daugpilio rajono 

vadovybė ir vietiniai gyventojai. Renginio metu buvo pristatyta elektrinės eksploatavimo 

nutraukimo darbų eiga, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektai, vyko diskusijos. RATA atstovai 

atsakė į jiems gyventojų pateiktus  klausimus, dalino RATA informacinę medžiagą (leidinius rusų 

kalba apie radioaktyviųjų atliekų dėjimą į atliekynus). 

Birželio 9-10 d. RATA vadovė dalyvavo Europos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų 

(Club of Agencies) susitikime, kurį suorganizavo Italijos agentūra „Sogin“. Susitikimo metu 

pristatyti apibendrinti Europos šalių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo techniniai duomenys, aptartos 

šalių techninės ir finansinės galimybės vykdyti tarptautinių organizacijų patvirtintus radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo standartus, aptarti bendradarbiavimo su Europos Komisija ir visuomenės 

informavimo klausimai. Nutarta, jog 2017 m. gegužės mėn. Club of Agencies susitikimas vyks 

Lietuvoje. Lapkričio 30  d. – gruodžio 1 d. vyko antrasis metinis Club of Agencies susitikimas 

Ispanijoje.  

Rugpjūčio 28 – rugsėjo 3 d. technologijų ekspertas dalyvavo regioniniame TATENA seminare 

„Mažų medicinos, pramonės ir tiriamųjų įmonių eksploatavimo nutraukimas", kuriame skaitė 

pranešimą apie pasiruošimą Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimui. Seminaro metu 

dalyvaujančios šalys dalinosi patirtimi apie mažų įrenginių eksploatavimo nutraukimą. Užmegzta 

keletas profesinių kontaktų, kurie ateityje gali peraugti į bendradarbiavimą. 
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Spalio 5-6 d. RATA atstovas dalyvavo Carbon-14 Source Term projekto seminare Nyderlandų 

Karalystės radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo COVRA būstinėje, kur perskaitė pranešimą apie 

radionuklido 
14

C inventorių Ignalinos AE radioaktyviosiose atliekose. Seminare buvo pristatomi 

tarpiniai projekto dalyvių tyrimų rezultatai nagrinėjant radionuklido 
14

C susidarymą apšvitintuose 

cirkonio lydiniuose, plieninėse konstrukcijose ir grafite, taip pat šio radionuklido kaupimąsi jonų 

mainų dervose ir jo įtaką ilgalaikei atliekynų saugai. Seminaro metu pristatyti tarpiniai tyrimų 

rezultatai davė pagrindus tolimesniems tyrimams. Seminaro organizatoriai surengė dalyviams 

pažintinę ekskursiją COVRA radioaktyviųjų atliekų saugyklose, kuriose jie buvo supažindinti su 

Nyderlandų Karalystės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema. 

Lapkričio 14-18 d. RATA atstovė dalyvavo TATENA organizuotame susirinkime „Technical 

meeting on Fuel Cycle Strategies and Options for the Management of Spent Nuclear Fuel and 

Radioactive Waste for Countries Embarking on the Use of Nuclear Power“, kuris vyko 

Prancūzijoje. Šiame susirinkime RATA atstovė perskaitė pranešimą apie Ignalinos AE laikinosios 

panaudoto branduolinio kuro saugyklos projektą (B1). 

Lapkričio 28 – gruodžio 2 d. RATA atstovas dalyvavo TATENA renginyje „Technical meeting 

of the International Predisposal Network and the International Low Level Waste Disposal Network 

on the Management of Radioactive Waste Streams that Present Specific Challenges“, kuriame 

perskaitė pranešimą apie planuojamus įrengti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksus Lietuvoje 

ir bitumuotų atliekų saugyklos problematiką.  
 

6. Uždavinys 

Stiprinti radioaktyviųjų atliekų pakuočių kontrolę Ignalinos AE 
 

6.1. Parengti trumpaamžių labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 

pakuočių tikrinimo tvarkos aprašą 

Parengtas ir su VATESI bei Ignalinos AE suderintas trumpaamžių labai mažo, mažo ir 

vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių tikrinimo tvarkos aprašas (toliau –aprašas). 

Apraše numatytas pakuočių tikrinimų periodiškumas, apimtys, audito eiga, patikrų planavimo 

procesas, reikalavimai pakuotėms. Tvarkos aprašas 2016 m. birželio 30 d. patvirtintas RATA 

direktoriaus įsakymu Nr. V-126.  
 

6.2. Įgyvendinti trumpaamžių labai mažo, mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 

pakuočių auditus 

Remiantis aprašu, parengtas ir 2016 m. liepos 21 d. raštu Nr. ĮS5595(6.465) suderintas su 

Ignalinos AE 2016 m. radioaktyviųjų atliekų pakuočių auditų grafikas. Atliktos visos grafike 

numatytos patikros:  

 2016 m. liepos 26-28 d. atlikta Cementuotų radioaktyviųjų atliekų dokumentinė patikra 

Nr. 1. Patikros ataskaita parengta ir suderinta su Ignalinos AE; 

 2016 m. liepos 26-28 d. atlikta Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių 

dokumentinė patikra Nr. 2. Patikros ataskaita parengta ir suderinta su Ignalinos AE; 

 2016 m. rugsėjo 7-9 d. atlikta Labai mažo aktyvumo atliekų pakuočių techninė patikra Nr. 

3 (17 ir 18 pav.). Patikros ataskaita parengta ir suderinta su Ignalinos AE; 

 2016 m. spalio 3 d. atlikta Mažo ir vidutinio aktyvumo cementuotų radioaktyviųjų atliekų  

pakuočių techninė patikra Nr. 4. Patikros ataskaita parengta ir suderinta su Ignalinos AE; 

 2016 m. spalio 10 d. atlikta Mažo ir vidutinio aktyvumo cementuotų radioaktyviųjų atliekų 

pakuočių dokumentinė patikra Nr. 5. Patikros ataskaita parengta ir suderinta su Ignalinos AE; 

 2016 m. spalio 20 d. atlikta Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių 

dokumentinė patikra Nr. 6. Patikros ataskaita parengta ir suderinta su Ignalinos AE. 
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14 ir 15 pav. Labai mažo aktyvumo atliekų pakuočių techninė patikra. 
 

6.3. Užsienio šalių patirties ir tendencijų analizė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir 

pakuočių tikrinimo srityje bei apibendrintos susijusios informacijos RATA periodiniam 

naujienlaiškiui pateikimas. 

Analizuojant užsienio šalių patirtį ir tendencijas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir pakuočių 

patikros srityje, apibendrinta informacija skelbta periodiniuose RATA naujienlaiškiuose: 

 Nr. 6 balandžio mėn. apie Ispanijos radioaktyviųjų atliekų priimamų į labai mažo aktyvumo 

trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną kontrolės sistemą; 

 Nr. 9 gegužės mėn. apie Prancūzijos labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų 

atliekų atliekyną ir pakuočių patikros sistemą; 

 Nr. 16 rugpjūčio mėn. apie Belgijos atliekų verifikavimo principus; 

 Nr. 20 spalio mėn. apie Slovakijos atliekų pakuočių priimtinumo į atliekyną vertinimą; 

 Nr. 21 lapkričio mėn. apie Šveicarijos vidutinio aktyvumo atliekų saugyklą; 

 Nr. 22 lapkričio mėn. apie Pietų Korėjos mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų atliekyną; 

 Nr. 23 gruodžio mėn. apie Čekijos mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų atliekyną. 

 

7. Uždavinys 

Vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų vykdymo 

priežiūrą 

 

7.1. Atlikti Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-230, 

analizę 

Siekiant atlikti Ignalinos AE GENP analizę bei nustatyti svarbiausius projekto valdymo 

procesus arba projekto etapus, turinčius didžiausią įtaką projekto apimčiai, biudžetui, terminui ir 

kokybei, buvo įvykdytas tarptautinis viešasis pirkimas konsultantų paslaugoms. Specialistams buvo 

suformuota užduotis įvertinti nustatytų procesų/projektų valdymą, identifikuoti jų valdymo 

efektyvinimo priemonės, ir, suderinus su Ignalinos AE, parengti Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo projekto valdymo efektyvinimo priemonių planą bei šio plano įgyvendinimo veiksmų 

sąrašą. 

2016-03-29 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas tarptautinis GENP 

analizės paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos buvo 

gauti 3 dalyvių pasiūlymai. Įvykdžius pirkimo procedūrą nustatytas ir 2016 m. birželio 2 d. 

paskelbtas paslaugų pirkimo konkurso laimėtojas, tačiau nesibaigus Viešųjų pirkimų įstatyme 

nustatytam sutarties pasirašymo atidėjimo terminui, buvo gauta vieno iš dalyvių pretenzija, kuri 

buvo išnagrinėta ir atmesta kaip nepagrįsta. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pateikta pretenzija 

dalyvis skundė ne RATA atliktus veiksmus, o kito konkurso dalyvio galimai atliktus veiksmus ir jo 

galimą neatitiktį keliamiems konkurse administraciniams reikalavimams. Dėl šios nuo RATA 
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nepriklausančios priežasties (konkurso dalyvio pateiktos pretenzijos) RATA neturėjo galimybės 

pasirašyti paslaugų teikimo sutarties su konkurso laimėtoju 2016 m. II ketvirtyje. Pirkimo sutartis su 

konkursą laimėjusių kompanijų Empresarios Agrupados Internacional S.A. (toliau – EAI) ir UAB 

„Svertas“ konsorciumu buvo sudaryta 2016 m. liepos 7 d.  

2016 m. liepos 28 d. įvyko sutarties įgyvendinimo įvadinis susitikimas, kurio metu paslaugų 

teikėjai RATA, Ignalinos AE ir Energetikos ministerijos atstovams pristatė sutarties įgyvendinimo 

metodikos projektą. Atsižvelgiant į susitikimo bei vėlesnio susirašinėjimo metu pateiktas pastabas 

paslaugų teikėjas 2016 m. rugpjūčio 6 d. parengė projekto įvadinę ataskaitą, apimančią ir sutarties 

įgyvendinimo metodiką. Paslaugų teikėjas kas dvi savaites teikė sutarties įgyvendinimo pažangos 

ataskaitas, be to kiekvieną savaitę vyko telekonferenciniai pokalbiai tarp RATA ir konsorciumo 

dalyvių, kurių metu buvo aptariami aktualūs sutarties įgyvendinimo klausimai. Iki 2016 m. rugsėjo 

30 d. paslaugų teikėjas su RATA pagalba rinko papildomą medžiagą apie Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimą bei vykdė GENP ir megaprojekto analizę. 2016 m. rugsėjo 30 d. įvyko 

keturšalė videokonferencija tarp RATA-Svertas-Ignalinos AE-EAI. Joje buvo aptarti gauti 

duomenys, tikslinti atsakymai į anksčiau pateiktus klausimus ruošiantis pristatyti tarpinę ir galutinę 

analizės ataskaitas.  

Atliktos GENP analizės rezultatai buvo pristatyti Energetikos ministerijos ir Ignalinos AE 

atstovams 2016 m. spalio 20 d. (16 pav.), išklausytos suinteresuotų šalių pateiktos pastabos.  

 

 
 

16 pav. GENP analizės rezultatų pristatymas. 
 

Galutiniai analizės rezultatai buvo pristatyti Energetikos ministerijai ir Ignalinos AE 2016 m. 

gruodžio 1 d. Atsižvelgus į suinteresuotųjų šalių pastabas, galutinė ataskaita Energetikos ministerijai 

ir Ignalinos AE pristatyta 2016 m. gruodžio 19 d. 

 

7.2. Vykdyti GENP analizę, siekiant tinkamai pasiruošti 7.1 punkte nurodytos sutarties 

įgyvendinimui bei jos apimtyje pasiektų rezultatų priėmimui 

Įmonėje sukomplektuotas (atlikus ekspertų atranką) personalas, vykdysiantis Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo planavimo ir techninių projektų įgyvendinimo priežiūrą.  

RATA ekspertų grupė, vykdydama GENP analizės projekto analizę, parengė įžvalgų suvestinę 

ir 2016 m. rugsėjo 27 d. išleido ataskaitą „GENP ir Megaprojekto grafiko apžvalga: pirminių 

analizės rezultatų ataskaita“. Remiantis preliminariomis RATA pastabomis buvo suformuluoti 

pasiūlymai GENP analizės paslaugų teikėjui, siekiant sukoncentruoti dėmesį į Ignalinos AE GENP 

ir Megaprojekto sritis, kurioms, tikėtina, bus pasiūlytos efektyviausios tobulinimo priemonės. Šie 

pastebėjimai buvo persiųsti ir rangovams kaip nepriklausomi komentarai šiam projektui. 

 

7.3. Remiantis 7.2 punkte nurodytos veiklos įgyvendinimo patirtimi bei 7.1 punkte nurodytos 

sutarties rezultatais parengti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo 

efektyvinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas) apimantį galimo šių priemonių 

įgyvendinimo poveikio šio projekto biudžetui ir terminams indikacijas 
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2016 m. gruodžio mėn. parengtoje galutinėje Ignalinos AE GENP analizės ataskaitoje 

pateikiamas siūlomų įgyvendinti priemonių planas bei šių priemonių įgyvendinimo poveikio 

projekto biudžetui ir terminams indikacijos. 

 

7.4. Parengti veiklų, skirtų Priemonių plano įgyvendinimui (pasiūlymas Ignalinos AE 

valdymo organams), sąrašą 

2016 m. gruodžio mėn. parengtoje galutinėje Ignalinos AE GENP analizės ataskaitoje 

pateikiamas veiklų, skirtų Priemonių plano įgyvendinimui (pasiūlymas Ignalinos AE valdymo 

organams), sąrašas. 

 

7.5. Suderinti Veiklų sąrašą su Ignalinos AE ir pateikti jį Energetikos ministerijai 

Galutinė Ignalinos AE GENP analizės ataskaita, apimanti Veiklų sąrašą, buvo pristatyti 

Energetikos ministerijai ir Ignalinos AE 2016 m. gruodžio 19 d. bei pateikta Ignalinos AE derinimui 

2016 m. gruodžio 20 d. Ignalinos AE nuomonė dėl RATA pateiktos ataskaitos buvo gauta 2016 m. 

gruodžio 30 d. raštu Nr. ĮS-9941(15.1.5). Galutinė Ignalinos AE GENP analizės ataskaita, apimanti 

Veiklų sąrašą, su Ignalinos AE nuomone Energetikos ministerijai pateikta 2017 m. sausio 11 d. raštu 

Nr. 13.2-SD-12. 

 

 

8. Uždavinys 

Didinti RATA veiklos efektyvumą tobulinant procesų valdymo sistemą įmonėje 

 

8.1. Atlikti vadovybinę–vertinamąją analizę 

2016 m. gegužės 13 d. ir 20 d. įmonėje įvyko vadovybės vertinamosios analizės susirinkimai, 

kurių metu buvo pateikta 2015 m. įmonės Kokybės vadybos sistemos (KVS) ataskaita ir 

rezultatyvumo įvertinimas, aptartas tolimesnis KVS tobulinimas, pristatytos ir aptartos procesų 

šeimininkų ataskaitos, įskaitant procesų rizikų įvertinimą ir tolimesnio tobulinimo galimybes. Taip 

pat vadovybės vertinamosios analizės metu suformuluota 2016 m. įmonės kokybės politika ir 

kokybės tikslai. Vadovaujantis VATESI Branduolinės saugos reikalavimais BSR 1.4.1-2016 

vadovybės vertinamosios analizės protokolas ir proceso šeimininkų ataskaitos 2016 m. gegužės 24 

d. buvo išsiųsti VATESI raštu Nr. 1.47-SD-2011. VATESI 2016 m. birželio 17 d. raštu Nr. (15.7-

33)22.1-438 informavo, jog pastabų RATA kokybės tikslams neturi.  

 

8.2. Atlikti KVS vidaus auditus (vidaus auditorių rengimas pagal ISO 9001:2015 standartą) 

Rugpjūčio mėnesį įvyko mokymai „Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015, 

LST EN ISO 19011:2012 standartų reikalavimus. Bendrieji ir vidaus auditorių mokymai“. 

Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, pagal iš anksto su VATESI suderintą programą, įvykdyti vidaus 

auditai ir parengtos ataskaitos. 

 

8.3. Įgyvendinti 2015 m. RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos išorinio audito 

rekomendacijas 

Įgyvendintos 2015 m. RATA kokybės ir aplinkos vadybos sistemos išorinio audito 

rekomendacijos. Vadovybės vertinamosios analizės susirinkimo metu buvo pateiktas 2015 m. spalio 

14 d. įvykusio išorinio priežiūros audito rekomendacijų įgyvendinimo planas ir pristatyta šio audito 

rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita.  

 

8.4. Vykdyti perėjimą prie naujo kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 standarto  

2016 m. RATA KVS turėjo būti atnaujinta, kad atitiktų naujojo LST EN ISO 9001:2015 

standarto reikalavimus (sistemą privaloma sertifikuoti) ir atnaujintus (įsigalioja nuo 2016 m. 

gegužės 1 d. VATESI Branduolinės saugos reikalavimus BSR -1.4.1-2106 „Vadybos sistema”. 

Identifikuota įmonės kokybės vadybos sistemos struktūra pagal naujuosius reikalavimus, parengtos 
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procedūrų „Organizacijos konteksto ir suinteresuotųjų šalių nustatymas” ir „Rizikų ir galimybių 

nustatymas ir valdymas” pirminės versijos, atnaujintas kokybės vadovas. 

Pagal naujus reikalavimus parengta dar 16 procedūrų aprašų: Personalo vadyba: kompetencija, 

mokymas, suvokimas; Kūrimas ir projektavimas; Projektų valdymas; Organizacinio konteksto ir 

suinteresuotųjų šalių nustatymas. Komunikacija; Dokumentų ir įrašų valdymas; Saugos ir saugumo 

kultūra; Rizikų ir galimybių nustatymas ir valdymas; Pirkimai ir tiekėjų vertinimas, Infrastruktūros 

priežiūra ir darbo aplinkos valdymas; Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo 

vadyba; Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir radioaktyviųjų medžiagų 

transportavimo vadyba; Nebranduolinės energetikos objektų, žemės ir pastatų, užterštų 

radionuklidais, dezaktyvavimo vadyba; Parengties avarijoms ir atsakomųjų veiksmų valdymas; 

Monitoringo, matavimų ir prietaisų tikrinimo vadyba, Labai mažo ir mažo bei vidutinio aktyvumo 

Ignalinos AE susidarančių radioaktyviųjų atliekų pakuočių auditų vadyba; Vidaus auditų vadyba; 

Vadovybės vertinamosios analizės vadyba; Neatitikčių ir korekcinių veiksmų vadyba. VATESI 

2016 m. gruodžio 30 d raštu Nr. (15.7-33)22.1-921 suderino RATA Kokybės vadybos šešto leidimo 

dokumentus. Vyko KVS dokumentų derinimas su VATESI ir pasirengimas sertifikavimo auditui. 

2016 m. rugsėjo 30 d. vyko renginys RATA darbuotojams saugos ir saugumo kultūros tema „Saugos 

ir saugumo kultūros suvokimas ir diegimas organizacijoje”, kuris vykdomas pagal Branduolinės 

saugos reikalavimų BSR -1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ nuostatas ir RATA KVS procedūrą 

„Saugos kultūros vadyba” ir su VATESI suderintą „Saugos kultūros ir eksploatavimo patirties 

naudojimo renginių planą 2016 m.“. 

Gruodžio 7-8 d. atliktas sertifikavimo auditas įmonės KVS LST EN ISO 9001:2015 atitikčiai 

nustatyti. Audito metu neatitikčių nerasta, buvo pateikta keletas pastabų ir rekomendacijų procesų 

gerinimui. RATA suteiktas LST EN ISO 9001:2015 standarto atitikties sertifikatas (17 pav.). 
 

 

17 pav. RATA suteiktas LST EN ISO 9001:2015 standarto atitikties sertifikatas. 

 

9. Uždavinys 

Užtikrinti kvalifikuoto personalo skaičių, atitinkantį įmonės poreikius 
 

9.1. Parengti personalo valdymo strategiją, apimančią vertinimo ir motyvacinę sistemas 

Personalo valdymo strategijai, apimančiai darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarką, 

parengti buvo vykdytas viešasis pirkimas. Konkursą laimėjo mokymų ir konsultacijų įmonė 

„Thinking organisations“ su kuria 2016 m. birželio 14 d. buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-
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pardavimo sutartis, pagal kurią parengta RATA personalo valdymo strategija, apimanti vertinimo ir 

motyvacinę sistemas. 

Taip pat parengta darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarka. Darbuotojų vertinimo ir 

motyvavimo tvarka sukurta taikant kompetencijų modelio metodiką ir HEXACO asmenybės bruožų 

ataskaitas (18 ir 19 pav.). Sudarytas kompleksas nefinansinių motyvavimo priemonių, darbuotojų 

vertinimo tvarka paremta asmenybės, vadybinėmis ir profesinėmis kompetencijomis. Nustatyti 

kompetencijų lygiai ir vertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarka 2016 m. 

birželio 30 d. patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V-124 ir diegiama įmonėje. 

 

 

18 ir 19 pav. RATA darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarkos kūrimas. 
 

RATA darbuotojams vyko komandos formavimo mokymai (20 ir 21 pav.). Užsiėmimų metu 

buvo pastebėta, kad darbuotojams trūksta motyvacijos, veikla neplanuojama iki pabaigos, susidūrus 

su sunkumais greitai pasiduodama. Trūksta bendradarbiavimo, kolektyve vyrauja individualistinis 

mąstymas. Mokymus organizavusių ir stebėjusių ekspertų išvada – RATA kolektyvas kol kas yra 

grupė, bet ne komanda, todėl komandos formavimo veiklas būtina tęsti, siekiant sukurti efektyviai 

dirbančią komandą.  

 

 

20 ir 21 pav. RATA komandos formavimo mokymai. 
 

Remiantis įmonėje diegiama darbuotojų vertinimo ir motyvavimo tvarka, IV ketvirtį atliktas 

bandomasis darbuotojų vertinimas. Vertinimo metu nustatyti RATA darbuotojų kompetencijų lygiai, 

vadovo ir darbuotojo individualių pokalbių metu identifikuota, kokias kompetencijas darbuotojas 

turi tobulinti norėdamas pasiekti geresnį rezultatą, darbuotojams suformuluoti individualūs tikslai. 

Vertinimo metu stengtasi identifikuoti kiekvieno darbuotojo potencialą, jo lūkesčius ir poreikius, 

tam kad įmonė sėkmingai įgyvendintų iškeltus tikslus ir pasiektų nustatytus veiklos rodiklius. 

2016 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-224 įmonėje patvirtinta Personalo 

valdymo strategija, apimanti vertinimo ir motyvacinę sistemas. Strategijos tikslas yra sudaryti 

įmonėje sąlygas, kad būtų užtikrintos darbuotojų kompetencijos, būtinos įgyvendinti įmonės 
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strategijoje nustatytus tikslus, bei skatinti kiekvieną darbuotoją įnešti maksimalų indėlį, plėtojant 

savo asmeninį potencialą. 

 

9.2. Parengti ir patvirtinti įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, numatant 

galimybę taikyti kintamąją atlyginimo dalį 
Įmonėje parengtos ir direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-223 patvirtintos 

RATA darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisyklės, kurių tikslas – pasinaudoti atlygiu, kaip 

priemone, padėti įgyvendinti RATA strateginius tikslus ir trumpalaikius uždavinius, pritraukiant, 

išlaikant ir ugdant kvalifikuotus, kompetentingus, pareigingus ir motyvuotus darbuotojus. RATA 

darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisyklės remiasi dviem veiksnių grupėmis, kurios lemia 

darbuotojų darbo užmokestį, t. y. rezultatais ir elgsena. Taisyklėse numatyta, kad RATA darbuotojų 

atlygį sudaro pastovioji ir kintamoji darbo užmokesčio dalys. Pastovioji darbo užmokesčio dalis 

priklauso nuo pareigybei keliamų minimalių patirties, išsilavinimo ir gebėjimų reikalavimų, 

kuriamos vertės organizacijai, prieinamumo darbo rinkoje, atsakomybės ir darbo sąlygų. Pastovioji 

darbo užmokesčio dalis įvertinta ir apskaičiuota pritaikant taškų skaičiavimo metodiką. Kintamoji 

darbo užmokesčio dalis priklauso nuo konkrečių darbuotojo rezultatų ir pasiektų tikslų, kurie 

nustatomi ir įvertinimai darbuotojų vertinimo metu.  

 

9.3. Užtikrinti reikiamą darbuotojų kompetenciją 

Siekiant skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą ir kompetencijų ugdymą bei užtikrinti 

veiksmingesnį mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą bei poreikio nustatymą, parengta ir 

RATA direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-180 patvirtinta personalo mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo tvarka, 2016-09-29 įsakymu V-181 patvirtintas metinis personalo mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo planas, kuris sėkmingai įgyvendintas. 

Siekiant efektyviai valdyti rizikas ir suplanuoti įmonės specialistų pakaitumą bei pavadavimą, 

parengtas ir RATA direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-182 patvirtintas darbuotojų 

pamainos rezervo formavimo ir ugdymo planas. Plano tikslas – užtikrinti, kad būtų efektyviai 

valdomos rizikos, suplanuoti visų įmonės specialistų pakaitumą, išskiriant kertines pozicijas, kurios 

ypatingai svarbios įmonės veiklai. 2016 metais pamainos rezervo formavimo ir ugdymo planas ir 

jame nustatyti tikslai sėkmingai įgyvendinti.  

Atlikta RATA darbų saugą reglamentuojančių dokumentų analizė. Identifikuoti dokumentai, 

neatitinkantys darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Įvertinti darbuotojų galimos 

profesinės rizikos veiksniai pagal įmonėje egzistuojančias pareigybes, organizuotas ir įvykdytas 

periodinis darbuotojų sveikatos patikrinimas. Atsakingas darbuotojas dalyvavo darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialisto mokymuose, sėkmingai išlaikė atestaciją ir gavo darbuotojų saugos ir sveikatos 

specialisto pažymėjimą. RATA direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. DS-6 patvirtintos 

atnaujintos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (toliau – SSI): 

 darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija,  

 pirmosios pagalbos suteikimo instrukcija,  

 neelektrotechninio personalo SSI,  

 darbuotojo, naudojančio biuro techniką, SSI,  

 darbuotojo, dirbančio su cheminėmis medžiagomis, SSI,  

 darbuotojo, naudojančio kilnojamus elektrinius prietaisus, SSI,  

 darbuotojo atliekančio krovos darbus rankomis, SSI,  

 darbuotojo, vairuojančio lengvąjį automobilį darbo reikalais, SSI,  

 darbuotojo, naudojančio palipimo priemones, SSI, 

 darbuotojo, atliekančio darbus aukštyje, SSI,  

 sargo SSI,  

 darbuotojo, naudojančio žoliapjovę, SSI,  

 darbuotojo, dirbančio su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, SSI. 
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RATA direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu DS-9 patvirtintas atnaujintas gaisrinės 

saugos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktažų bei gaisrinės saugos mokymų įmonėje aprašas. 

RATA direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. DS-10 patvirtinta įmonės gaisrinės saugos 

instrukcija Nr. GS1. Spalio 13 d. RATA darbuotojai išklausė privalomus gaisrinės saugos mokymus 

(22 ir 23 pav.). 
 

 
 

22 ir 23 pav. Gaisrinės saugos mokymai. 
 

RATA direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. DS-22 patvirtintas incidentų darbe 

registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas. RATA direktoriaus 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu DS-27 

patvirtinta įmonės darbuotojų mokymo ir atestavimo tvarka darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais. 

_____________________ 
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VALSTYBĖS ĮMONĖS  RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS 

2016  METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius 

2016 m.  GRUODŽIO 31 D. BALANSAS 

 2017-03-27 
                 Eurais 

 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabos 

Nr. 

2016-12-31 

duomenys 
2015-12-31 

duomenys 

 TURTAS    

A. ILGALAIKIS TURTAS  197600 249563 

1. NEMATERIALUSIS TURTAS  1 1667 2792 

1.1. Plėtros darbai       

1.2. Programinė įranga               1667              2792 

1.3. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės     

1.4. Kitas nematerialusis turtas    

1.5. Sumokėti avansai       

2. MATERIALUSIS TURTAS  2 195933 246771 

2.1. Žemė       

2.2. Pastatai ir statiniai   154910 172677 

2.3. Mašinos ir įranga       

2.4. Transporto priemonės   1 1 

25. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai    41022 74093 

2.6. Investicinis turtas       

2.6.1 Žemė       

2.6.2 Pastatai       

2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos 

(gamybos) darbai 

   

3. FINANSINIS TURTAS  - - 

3.1. Po vienerių metų gautinos sumos     

3.2. Kitas finansinis turtas      

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS       

4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas       

4.2. Biologinis turtas       

4.3. Kitas turtas    

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  123956 120669 

1. ATSARGOS  3 4260 1423 

1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės   680 653 

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai       

1.3. Produkcija       

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti       

1.5. Biologinis turtas     

1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas perparduoti       

1.7. Sumokėti avansai  3580 770 

2. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS  4  233 545 

2.1. Pirkėjų skolos      

2.2. Kitos gautinos sumos   233 545 

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS       

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5   119463  118701 

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 

PAJAMOS 

   493   

  TURTO IŠ VISO   322049 370232 
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Eil. 

Nr. 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI    

D. NUOSAVAS KAPITALAS 6 156589 163327 

1. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS   121 607 121607 

2. TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK 

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS 

   

3. CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ 

ATITINKANTIS KAPITALAS 

   

4. PERKAINOJIMO REZERVAS       

5. REZERVAI   68 136 68 136 

5.1 Privalomasis   7 176 7 176 

5.2 Kiti rezervai   60 960 60 960 

6. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   (33154) (26416) 

6.1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)   (6738) (1356) 

6.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)   (26416) (25060) 

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 7 155715 195937 

F. ATIDĖJINIAI  1299 818 

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  
  

2. Mokesčių atidėjiniai  
  

3. Kiti atidėjiniai  2118 818 

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  966 1001 

1. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

  

- - 

1.1. Skoliniai įsipareigojimai     

1.2. Skolos kredito įstaigoms       

1.3. Gauti avansai       

1.4. Skolos tiekėjams       

1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos       

1.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai       

2. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

8 966 1001 

2.1. Skoliniai įsipareugojimai       

2.2. Skolos kredito įstaigoms       

2.3. Gauti avansai      

2.4. Skolos tiekėjams    956  284 

2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos       

2.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai    

 2.7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai       

2.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai    10  717 

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 

PAJAMOS 

  6661 9149 

  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   322049 370232 

 

 
Direktoriaus patarėja, vykdanti     Ineta Janušytė 

direktoriaus pareigas 

 

Vyr. buhalterė                                                                 Rasa Šeduikytė 
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Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius 

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

2017-03-27 

 
                                           Eurais  
Eil. 

Nr. 

Straipsniai Pastabos 

Nr. 

2016 metų 

duomenys 

2015 metų 

duomenys 

1. Pardavimo pajamos 9 20572 14870 

2. Pardavimo savikaina 10 (11640) (5343) 

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis    

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  8932 9527 

5. Pardavimo sąnaudos    

6.   Bendrosios ir administracinės sąnaudos 11  (1955) (89) 

7.   Kitos veiklos rezultatai  (9) 987 

8.  IT nusidėvėjimas (Maišiagalos saugyklos IT nusiėvėjimo 

nedotuotos sąnaudos) 

 (12406) (11142) 

9. Atidėjinys RA dėjimo į atliekynus išlaidoms padengti  (1300) (818) 

10. Investicijų į patronuojančios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų 

įmonių akcijas pajamos 

    

11. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos     

12. Kitos palūkanų ir panašios pajamos    

13. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas    

14. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos   (1) 

15. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  (6738)  (1356) 

16. Pelno mokestis    

17. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 12 (6738) (1356) 

 

 
Direktoriaus patarėja, vykdanti     Ineta Janušytė 

direktoriaus pareigas 

 

Vyr. buhalterė                                                                 Rasa Šeduikytė 
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Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių 36, Vilnius 

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

2017-03-27 
 

                                            Eurais  

Eil. 

Nr. 

Straipsniai Pastabos 

Nr. 

2016 metų 

duomenys 

2015 metų 

duomenys 

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai 13   

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)  985739  387185 

1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų   24856 17993 

1.1.2. Kitos įplaukos  960883 369192 

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos   (984977) (384869) 

1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)   (465527) (135102) 

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais   (359348) (239889) 

1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai   (30143) (9878) 

1.2.4. Kitos išmokos   (129959)  

 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai   762 2316 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai     

2.1. Ilagalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas     

2.2. Ilagalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimimas    

2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas    

2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas    

2.5. Paskolų suteikimas    

2.6. Paskolų susigrąžinimas    

2.7. Gautos palūkanos    

2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas    

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas    

 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai    

3. Finansinės veikos pinigų srautai    

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais    

3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas    

3.1.2. Į valstybės ar savivaldybių biudžetą mokama įmonės pelno įmoka    

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais    

3.2.1. Paskolų gavimas    

3.2.3. Sumokėtos palūkanos    

3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai    

3.2.5. Kitų įmonės finansinių įsipareigojimų padidėjimas    

3.2.6. Kitų įmonės finansinių įsipareigojimų sumažėjimas    

3.2.7. Kitos finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas    

3.2.8. Kitos finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas    

 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai    

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų 

likučiai 

   

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)  762 2316 

6. Pninigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje  118701 116385 

7.  Pninigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje  119463 118701 

 
Direktoriaus patarėja, vykdanti     Ineta Janušytė 

direktoriaus pareigas 

 

Vyr. buhalterė                                                                      Rasa Šeduikytė 
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Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius  

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

2017-03-27                           Eurai 

  Įmonės 

savininko 

kapitalas 

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai) 

Privalomasis 

rezervas 

Kiti 

rezervai 

Nepaskirs-tytasis 

pelnas (nuostoliai) 
Iš viso 

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto 

Finansinio 

turto 

    

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 

pabaigoje 2014-12-31 
112943     7176 60960 (25060) 156019 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas             0 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas             0 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje 2014-12-31 112943 0 0 7176 60960 (25060) 156019 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas) 
       

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas) 
            0 

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai) 
            0 

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai) 
          (1356) (1356) 

9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama 

įmonės pelno dalis 
            0 

10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 

valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 

didinimas (mažinimas)             0 
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11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 

atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas) 
            0 

12. Sudaryti rezervai             0 

13. Panaudoti rezervai         
 

 0 

14. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas) 
8664            8664 

15. Likutis praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 2015-12-31 
121607 0 0 7176 60960 (26416) 163327 

16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)  
          

 

17. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas) 
            0 

18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 

pelnas (nuostoliai) 
            0 

19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai) 
          (6738)        (6738) 

20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 

mokama įmonės pelno dalis 
            0 

21.  Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 

valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 

didinimas (mažinimas) 

            0 

22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 

atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas) 
            0 

23. Sudaryti rezervai             0 

24. Panaudoti rezervai             0 

25. Įmonės savininko kapitalo didinimas 

(mažinimas) 
      0 

26. Likutis ataskaitinių finansinių metų 

pabaigoje 2016 12 31 
121607 0 0 7176 60960 (3154) 156589 

 

Direktoriaus patarėja, vykdanti                          Ineta Janušytė 

direktoriaus pareigas 

 

Vyr. buhalterė                                                                                                                 Rasa Šeduikytė  
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Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius 

 

2016 METŲ  FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2017-03-27 

1. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ĮMONĘ 

 

Valstybės įmonė  Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau-RATA) Ūkio 

ministerijoje įregistruota 2001 m. liepos 20 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1487.  Įmonės kodas - 210083110,  PVM mokėtojo kodas - 

LT100831113. RATA buveinė - Vilnius, Verkių g. 36.  RATA taip pat priklauso specialus 

radioaktyviųjų atliekų laidojimo punktas Širvintų raj. Bartkuškio miške (Maišiagalos saugykla). 

Nuo 2011 m. gegužės mėn. RATA nuomojasi gamybines patalpas iš UAB „Energetikos paslaugų 

rangos organizacijos“ adresu Vilnius, P. Lukšio g. 5 ir nuo 2016 m. gegužės mėnesio – 

administracines patalpas Verkių g. 36, Vilniuje, iš UAB „Transekspedicija Invest“.  

RATA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu, Lietuvos Respublikos radiacinės 

saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais bei RATA įstatais. 

 Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija (nuo 2009 m. vasario 1 d., įsigaliojus LR Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

įstatymo pataisoms, RATA savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pareigas 

perėmusi iš Ūkio ministerijos). 

RATA veikia pagal 2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 1427 patvirtintą Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programą.  

2016 m. vasario 26 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-58 patvirtinta 2016 metų 

Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programa, kurioje numatytos 

2016 m. išlaidų finansavimas. 

2016 m. kovo 17 d. pasirašyta pavedimo vykdymo sutartis Nr.8-9/3.46-SF-7 su  

Energetikos ministerija dėl priemonės „Saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir atliekynų 

eksploatavimas“, finansuojamos iš Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinančios  

Energetikos ministerijos programos lėšų. Pavedimui vykdyti 2016 metams skirta 159000 Eur,  

panaudota 156809,67 Eur. Nepanaudota 2190,33 Eur suma grąžinta į LR Finansų ministerijos 

sąskaitą. 

 2016 m. birželio 2 d. pasirašyta trišalė sutartis Nr. 8-25/S-8/3.46-SF-22 su Energetikos 

ministerija ir Valstybės įmone Energetikos agentūra dėl priemonių finansuojamų iš Ignalinos 

atominės elektrinės (toliau - Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo fondo įgyvendinimo 2016 

metais:  

- priemonei 1.1.9 „Vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planavimo ir 

techninių projektų vykdymo priežiūra“ skirta iki 587623 Eur; 

-  priemonei 1.2.1. „Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, 

sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas“ skirta iki 

140023 Eur;  
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- priemonei 1.2.2. „Vertinti panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų 

atliekų dėjimo į atliekyną galimybes“ skirta iki 27683 Eur; 

-  priemonei 1.2.3. „Tikrinti, ar radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus 

radioaktyviųjų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus“ skirta iki 58948 

Eur. 

Iš viso priemonių įgyvendinimui 2016 metais skirta iki 814277 Eur.  2016 metais buvo   

gauta 798682 Eur, faktinės sąnaudos – 671651,28 Eur.  Nepanaudota 127030,72 Eur suma buvo 

grąžinta į LR Finansų ministerijos sąskaitą. 

Pagal 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašytą projekto Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 

„Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ sutartį 2016 metais 

RATA gavo 3,2 tūkst. eurų avansą, iš kurio 2,9 tūkst eurų panaudojo. 

RATA per 2016 metus iš ekonominės veiklos (už panaudotų jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių sutvarkymą, transportavimą bei dokumentų forminimą su įvairiomis įmonėmis ir 

įstaigomis) uždirbo  20572 Eur pajamų (atskaičius PVM).  

Visas RATA turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o RATA valstybės 

turtą valdo, naudoja bei disponuoja  turto patikėjimo teisėmis. Savininko kapitalas metų pradžioje 

sudarė  121607 Eur ir per ataskaitinius metus liko nepakitęs. 

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius 2015 m. buvo 19,5; 2016 m. – 22,5. Per 

2016 m. iš darbo buvo atleisti 7 ir priimti 7 nauji darbuotojai. Vidutinis mėnesinis įmonės 

darbuotojų darbo užmokestis 2015 m. – 788,7 Eur, 2016 m. – 999,4 Eur. 

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

 

Ataskaitų parengimo pagrindas 

RATA apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos parengtos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos  buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos patvirtintais 

Verslo apskaitos standartais ir kitais finansinę apskaitą ir atskaitomybę Lietuvos Respublikoje 

reglamentuojančiais teisės aktais bei VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros direktoriaus 

patvirtinta RATA Apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo bei pateikimo politika.  

Rengiant finansines ataskaitas, atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, 

kad RATA artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Įmonės finansiniai metai sutampa su 

kalendoriniais metais. 

RATA apskaita tvarkoma kompiuterine apskaitos programa “Stekas apskaita”, kuri 

susideda iš modulių: Didžioji knyga, Pirkimai, Pardavimai, Atsargos, Ilgalaikis turtas. Darbo 

užmokestis skaičiuojamas kompiuterine darbo užmokesčio apskaitos programa “Stekas apskaita- 

darbo užmokestis”. Atsiskaitymai su klientais ir darbuotojais atliekami mokėjimo pavedimais 

naudojantis AB SEB banko ir AB DnB banko paslaugų teikimo internetu elektronine sistema. 

Atsiskaitymai grynaisiais pinigais 2016 m. nebuvo atliekami.  

RATA apskaita tvarkoma pagal įmonės direktoriaus patvirtintą sąskaitų planą. Finansinių 

metų eigoje, atsiradus naujų ūkinių operacijų, sąskaitų planas gali būti koreguojamas ir 

papildomas. Sąskaitų planas yra neatskiriama apskaitos politikos sudėtinė dalis.  

Vadovaujantis LR finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 9 dalį ir 20 str. 3 dalį, finansinių 

ataskaitų rinkinį sudaro:  
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 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių 

ataskaita, aiškinamasis raštas.  

 

Apskaitos principai   

RATA, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais 

apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos.  

 

Taikomi turto įkainojimo būdai 

RATA balanse turtas įkainotas: 

- nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; 

- ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimą;  

- atsargos – įsigijimo savikaina. 

 

Nematerialusis ir materialusis  ilgalaikis turtas 

RATA nustatyta 500 Eur ilgalaikio materialiojo ir ilgalaikio nematerialiojo turto vertė, 

išskyrus nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, kurie priskiriami prie ilgalaikio materialiojo 

turto neatsižvelgiant į jų įsigijimo vertę (pasigaminimo savikainą). Ilgalaikis  turtas yra 

apskaitomas įsigijimo verte, šio turto naudojimo laikotarpiu mažinant jo vertę sukauptu 

nusidėvėjimu (amortizacija). Įsigijimo vertė – tai turto įsigijimo kaina, į kurią taip pat įskaitomos 

su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Iš biudžeto negrąžintinas pridėtinės vertės mokestis pagal 

įmonės pasirinktą apskaitos politiką įskaitomas į turto įsigijimo vertę. Ilgalaikio turto 

eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo 

patirtos, sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstrukcijos sąnaudomis didinama ilgalaikio 

turto įsigijimo vertė. Ilgalaikio turto remonto sąnaudomis didinama ilgalaikio turto įsigijimo vertė, 

jeigu atliktas remontas iš esmės pagerina turto naudingąsias savybes ar pailgina turto tarnavimo 

laiką. 

RATA nustatyta 1 Eur ilgalaikio turto likvidacinė vertė. Nusidėvėjimas skaičiuojamas 

taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) skaičiavimo metodą. Turto,  įsigyto iš įmonės steigėjo skirtų 

lėšų arba iš įmonės lėšų, nusidėvėjimas ir amortizacija priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. 

Turto, gauto kaip kapitalo dotacija, priskaičiuota nusidėvėjimo ir amortizacijos suma  pripažįstama 

dotacijos panaudojimu. 

Atliekant 2016 m. ilgalaikio turto inventorizaciją, inventorizacijos komisija turto vertės 

sumažėjimo požymių nenustatė, todėl ilgalaikio turto vertė nebuvo perskaičiuota. 

LR Ūkio ministerija 2006 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. (10.5-13)-3-7816 „Dėl ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodų ir normatyvų“ pritarė RATA direktoriaus 

2006 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-37 patvirtintiems normatyvams, kurie taikomi nuo 2006 m. 

sausio 1 d.  

Nustatyti šie ilgalaikio  turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai: 

Eil. 

Nr. 

Turto grupė Nusidėvėjimo (amortizacijos) 

laikotarpis (metais) 

1.  Programinė įranga 3 

 2. Kitas nematerialusis turtas 4 
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 3.   Pastatai  8-15 

 4.   Mašinos ir įrengimai ( spec. įranga) 5 

 5. Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) 8 

 6. Specialūs įrenginiai (RA saugojimo 

inžinerinis barjeras 

25 

 7.  Transporto priemonės 4-10 

 8.   Kompiuterinė įranga ir ryšių priemonės 3 

 9.   Baldai  6 

 10.  Kitas materialusis turtas  4 

 

Atsargos  

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius 

metus. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina.  

Atsargų sunaudojimas apskaitoje gali būti registruojamas nuolat arba periodiškai.  

Atsargos, kurių vertė didesnė kaip 50 Eur, bet mažesnė kaip 500 Eur, ir kurios pagal savo 

naudojimo paskirtį gali būti priskirtos inventoriui, sumine verte nurašomos įsigijimo momentu.  

Inventorius, kurio vertė mažesnė negu 50 eurų, taip pat popierius, kanceliarinės prekės, 

blankai, ūkinės prekės ir pan. atsargos nurašomi įsigijimo momentu.  

Atsargos,  kurios bus panaudotos įmonės veikloje vėliau, nei jų įsigijimo mėnuo arba kitu 

ataskaitiniu laikotarpiu, pajamuojamos atsargų klasės sąskaitose. Atsargas panaudojus, jos 

nurašomos pagal nurašymo aktą. Atsargų apskaita, išskyrus kuro apskaitą įmonės automobiliams, 

tvarkoma nuolatiniu atsargų apskaitos metodu. Atsargos nurašomos pagal FIFO metodą. Kuro 

kiekis nurašomas pagal kiekvienam automobiliui patvirtintas kuro sunaudojimo normas. Kuro 

automobiliams apskaita, atsižvelgiant į darbo sąnaudų ekonomiją ir apskaitos optimalumo 

principą, tvarkoma pagal periodinį atsargų apskaitos metodą, kuro likučių pasikeitimą apskaitoje 

užregistruojant ataskaitinių metų pabaigoje. 

 

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

Pardavimų pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  

RATA teikia paslaugas įvairioms įmonėms ir organizacijoms, surinkdama ir sutvarkydama 

panaudotus jonizuojančios spinduliuotės šaltinius.  

Pardavimo savikainai priskiriamos per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos 

sąnaudos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Veiklos sąnaudos - patirtos 

per ataskaitinį laikotarpį išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla, neatsižvelgiant į atliktų 

paslaugų apimtį, išskyrus finansinę, investicinę ir kitą veiklą. Veiklos sąnaudos parodo per 

ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su paslaugų teikimu. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų 

dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su 

ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais 

laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje kaip turtas. Tais 

atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių 
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pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos 

pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Visos RATA patirtos sąnaudos registruojamos 6 klasės sąskaitų debete. Sąskaitų plano 6 

klasėje išskirtos sąskaitų grupės, skirtos atskirai registruoti atliktų darbų ir paslaugų savikainai (60 

poklasė), administracinėms ir bendrosioms veiklos sąnaudoms (61 poklasė), kitos veiklos 

sąnaudoms (62 poklasė), finansinės veiklos sąnaudoms ir dotuojamoms sąnaudoms (63 poklasė ir 

66 poklasė).  

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutos 

kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. 

Dotacijų ir subsidijų apskaita 

Dotacija įmonei – valstybės ir savivaldybės institucijos teikiama tikslinė parama įmonei, jei 

ji anksčiau įvykdė ar ateityje įvykdys paramos teikėjos nustatytas sąlygas. Dotacijoms taip 

priskiriamos subsidijos, įvairios kitos iš valstybės ir savivaldybės institucijų gautos paramos rūšys 

ir nemokamai gautas turtas. 

Buhalterinėje apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys: 1 - dotacijos, gaunamos 

ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti (kapitalo 

dotacijos); 2 - dotacijos, susijusios su pajamomis - tai dotacijos, kurios gaunamos ataskaitinio ar 

praėjusio laikotarpio sąnaudoms kompensuoti.  

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys 

pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios 

sąnaudos. Ilgalaikiu turtu gauta dotacija visa suma užregistruojama kaip gauta kapitalo dotacija. Ši 

dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis “Dotacijos, subsidijos” 

tiek, kiek ilgalaikio turto nudėvima, ir mažinamas atitinkamas sąnaudų  (nusidėvėjimo) straipsnis. 

Nepanaudotos kapitalo dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje “Dotacijos, subsidijos”. 

Dotacijos, susijusios su pajamomis, apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos arba 

yra pagrįstas užtikrinimas, kad dotacija bus gauta. Dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti 

pripažįstama panaudota tiek, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti skirta dotacija, t.y. 

mažinamas balanso straipsnis “Dotacijos, subsidijos” ir kompensuojamų sąnaudų straipsnis. 

Nepanaudotas su pajamomis susijusios dotacijos likutis rodomas balanso straipsnyje “Dotacijos, 

subsidijos”. 

Dotacijas, susijusias su pajamomis, RATA gauna iš Europos sąjungos struktūrinių fondų, 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 

nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos lėšų konkrečių priemonių vykdymui 

pagal patvirtintas išlaidų sąmatas. Gautos pajamų dotacijos apskaitoje registruojamos 3 klasės 

sąskaitų kredite, kiekvienai dotacijai skiriant atskirą sąskaitą pagal vykdomą programą.  

Dotuojamos sąnaudos apskaitoje registruojamos 6 klasės 63 ir 66 poklasės (arba 

analogiškose) sąskaitose, kiekvienai priemonei sukuriant atskirą sąskaitų pogrupį, o kiekvienai 

sąnaudų rūšiai priskiriant atskirą sąskaitą. Sąnaudos grupuojamos pagal dotacijų panaudojimo 

sąmatose numatytus išlaidų punktus. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateikiamos 

ataskaitos apie dotacijų panaudojimą pagal patvirtintas sąmatas. Pateikiamos ketvirtinės ir metinės 

ataskaitos pagal kiekvieną patvirtintą sąmatą atskirai, ataskaitų formas ir pateikimo terminus 

nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Dotacijos pripažįstamos panaudotomis, 

finansiniams metams pasibaigus uždarant 6 (arba analogiškos) klasės sąnaudų sąskaitas su 3 klasės 

kontrarinėmis dotacijų panaudojimo sąskaitomis 
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RATA kapitalo dotacijas ilgalaikiu turtu arba pinigais ilgalaikiam turtui įsigyti yra gavusi 

iš Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA), Švedijos vyriausybės SIP projekto, 

JAV ir JK Vyriausybių, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, ES 

PHARE projektų ir kt. Gautos kapitalo dotacijos apskaitomos 3 klasės sąskaitų kredite, kiekvienai 

dotacijai skiriant atskirą sąskaitą pagal dotacijos gavimo šaltinį. Dotacijų panaudojimas 

registruojamas kontrarinėse 3 klasės sąskaitose. Kapitalo dotacijų nusidėvėjimo sąnaudos metų 

eigoje kaupiamos 6 klasės sąskaitose, o metams pasibaigus - kapitalo dotacijos pripažįstamos 

panaudotomis, uždarant 6 klasės sąnaudų sąskaitas su 3 klasės kontrarinėmis kapitalo dotacijų 

panaudojimo sąskaitomis.  

 

Mokesčiai 

RATA į valstybės biudžetą ir fondus moka šiuos mokesčius: pridėtinės vertės mokestį nuo 

ekonominės veiklos pajamų, gyventojų pajamų mokestį, juridinių asmenų pelno mokestį, mokestį 

už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių, atskaitymus į garantinį fondą, mokestį už valstybės 

turto naudojimą patikėjimo teise, socialinio draudimo įmokas. Mokesčiai skaičiuojami, mokami ir 

mokesčių deklaracijos teikiamos atitinkamą mokestį reglamentuojančių Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų valdymo institucijų patvirtintų 

norminių aktų nustatyta tvarka.  

 

Neapibrėžtumai 

Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi 

finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys 

ištekliai bus prarasti, yra labai maža.  

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas 

finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. 

Pobalansiniai įvykiai 

Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį balanso 

sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai 

įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

Aiškinamojo rašto pastabose pateikiami reikšmingi  finansinės atskaitomybės straipsnių 

paaiškinimai (pastabų numeriai aiškinamajame rašte sutampa su pastabų numeriais, nurodytais 

finansinių ataskaitų formose). Smulki informacija  pateikiama  paaiškinančiose lentelėse-

prieduose.  

1 pastaba Ilgalaikis nematerialusis turtas 

2016 metais RATA neįsigijo naujo nematerialaus ilgalaikio turto. 

 RATA 2016-12-31 balanso straipsnyje „Nematerialusis turtas“ apskaitoma programinės 

įrangos įsigijimo savikana - 14321 Eur, likutinė vertė - 1667 Eur. Informacija apie nematerialaus 

ilgalaikio turto likučius ir jų pasikeitimą pateikiama 1 aiškinamojo rašto priede.  

 

2 pastaba Ilgalaikis materialusis turtas 

2016 metais naujo materialaus ilgalaikio turto RATA neįsigijo.  

Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė 2016-12-31 balanse –  195933 Eur.  
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Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto likutį įsigijimo savikaina, 2016 metais 

priskaičiuotą ir sukauptą nusidėvėjimą pagal turto grupes pateikiama 2 aiškinamojo rašto priede. 

RATA turto nėra įkeitusi. 

Įmonėje naudojamas pilnai amortizuotas ir nusidėvėjęs ilgalaikis turtas,  tačiau kurio būklė 

yra patenkinama. 2016 m. gruodžio 31 d. šis turtas sudarė: 

 

 Turto grupės pavadinimas  Įsigijimo savikaina (Eur) 

Programinė įranga 10 945 

Statiniai  328 299 

Transporto priemonės 44 162 

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės  104 682 

Prietaisai ir įrengimai 269 670 

Kitas materialus turtas 86 477 

Iš viso: 844 235 

 

3 pastaba Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

Balanso straipsnyje „Atsargos“ apskaitomos kuro atsargos Maišiagalos saugykloje – 279 

Eur, radioaktyviųjų atliekų tvarkymui skirtos atsargos – 356 Eur, kuro likutis automobilių bakuose 

– 45 Eur, iš viso 680 Eur. Atsargos įvertintos įsigijimo savikaina. Straipsnyje „Sumokėti avansai“ 

apskaitomi išankstiniais apmokėjimai tiekėjams: 3580 Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė – 493 Eur. 

 

4 pastaba Per vienerius metus gautinos sumos 

Šiame balanso straipsnyje apskaitoma 233 Eur gautino PVM suma.  

 

5 pastaba Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigų likučiai 2016 m. gruodžio 31 d.: AB SEB banke – 116893,56 Eur , DnB banke – 

2569,41 Eur, iš viso 119462,97 Eur. 

Grynais pinigais 2016 m. atsiskaitymai nebuvo vykdomi.  

6 pastaba Nuosavas kapitalas  

 

Įmonės savininko kapitalas 

Įmonės savininko kapitalas, suformuotas Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės 

įmonių įstatymo nustatyta tvarka. 2016 m. gruodžio 31d. įmonės savininko kapitalas sudarė 121 

607 Eur. 

 

Rezervai 

Rezervų likutis 2016-12-31 buvo 68136 Eur, tame skaičiuje privalomasis rezervas 7176 

Eur, kiti rezervai – 60960 Eur. 

 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

RATA pelnas skirstomas Valstybės ir savivaldybės įstatymo nustatyta tvarka. Kartu su 

finansinėmis ataskaitomis pateikiamas pelno (nuostolių) paskirstymo projektas įmonės savininko 
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teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai - Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, kuri 

tvirtina įmonės metines finansines ataskaitas ir pelno paskirstymą. 

2015 m. grynieji nuostoliai – 1356 Eur, 2016 m. nuostolis – 6738 Eur.  

3 aiškinamojo rašto priedas -  2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas. 

 

7 pastaba Dotacijos ir subsidijos  

Nepanaudotas dotacijų likutis 2016-12-31 –155715 Eur. Detali informacija apie dotacijų 

likutį metų pradžiai ir pabaigai, 2016 m. gautas ir panaudotas dotacijas pateikta 4 aiškinamojo 

rašto priede „Dotacijos“. 

 

8 pastaba Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2016-12-31 buvo 966 Eur, tame sk. skolos tiekėjams – 

956 Eur, mokėtinas į biudžetą mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių šaltinių – 10 Eur. Pradelstų 

mokėjimo įsiskolinimų nėra. 

 

9 pastaba Pardavimo pajamos 

Pardavimo pajamos  už 2016  ir 2015 metus pateikiamos  palyginamojoje lentelėje:  

Pardavimo pajamos (Eur) 2016 m.          2015 m. 

Pajamos iš RA smulkiųjų darytojų 20572 14870 

Iš viso: 20572 14870 

 

Pajamos, gautos iš smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų už panaudotų jonizuojančių 

spinduliuotės šaltinių sutvarkymą 2016 m., lyginant su 2015 m., padidėjo 5702 Eur. 

10 pastaba Pardavimo savikaina  

Į pardavimo savikainą, kurios bendra suma 11640 Eur,  yra įtrauktos atsargų, darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo, transportavimo, radioaktyviųjų atliekų saugojimo, patalpų 

nuomos sąnaudos, susijusios su RATA ekonomine veikla - radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 

paslaugomis. Pardavimo savikainoje didžiausią sąnaudų dalį sudaro specialių medžiagų 

(konteinerių) sąnaudos – 1112 Eur, transporto sąnaudos – 1815 Eur, darbo užmokesčio ir 

socialinio  draudimo sąnaudos  –  1316 Eur, patalpų nuomos ir eksploatavimo sąnaudos - 6513 

Eur. 

11 pastaba Veiklos sąnaudos 

2016 m. veiklos sąnaudos sudarė 14851 Eur. Į šias sąnaudas įtrauktos komandiruočių, 

veiklos mokesčių, turto draudimo, transporto, IT nusidėvėjimo ir kt. veiklos sąnaudos.  

2013 m. spalio 25 d. LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-214 „Dėl LR Energetikos 

ministro 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl LR Energetikos ministerijos lėšų 

pavedimui vykdyti administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ pagal Valstybės kontrolės 

rekomendacijas iš tinkamų išlaidų pavedimui vykdyti buvo išbrauktos ilgalaikio turto 

amortizacijos ir nusidėvėjimo išlaidos. Per 2016 m. priskaičiuota Maišiagalos saugyklos priežiūros 

ir kito įmonės veikloje naudoto ilgalaikio turto  nusidėvėjimo  suma – 12406 Eur - pripažinta 

įmonės veiklos sąnaudomis, tiesiogiai didinančiomis ekonominės veiklos nuostolius. 

2016 m. kaupiniai nepanaudotoms atostogoms sumažėjo 2487 Eur ir 2016 metų pabaigoje 

sudarė 6661 Eur.  
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2015 metais buvo pradėti formuoti atidėjiniai radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekynus 

išlaidoms kompensuoti. Per 2015 – 2016 metų laikotarpį buvo suformuoti 2118 eurų dydžio 

atidėjiniai radioaktyviųjų atliekų galutinio apdorojimo, dėjimo į atliekyną, atliekyno uždarymo ir 

uždaryto atliekyno priežiūros numatomoms išlaidoms padengti. 

 

12 pastaba Grynasis pelnas (nuostoliai) 

Galutiniai RATA 2016 metų  veiklos nuostoliai sudarė 6738 Eur.  

13 pastaba Pinigų srautų ataskaita 

Pinigų srautų ataskaitą RATA sudaro tiesioginiu būdu. Detali informacija apie pinigų 

įplaukas ir išmokas pateikiama 2016 metų Pinigų srautų ataskaitoje. 

14 pastaba Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 

Įmonės vadovams  per metus  priskaičiuotos pinigų sumos, susijusios su darbo santykiais: 

2015 m. –  17850,77 Eur, 2016 m. – 25265,82 Eur (pateikiamos įmonės direktoriui priskaičiuotos 

sumos). Į šias sumas neįtrauktos nedarbingumo pašalpos, apmokėtos iš valstybinio socialinio 

draudimo fondo lėšų, išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. Kitokių išmokų, 

suteiktų paskolų, perduoto turto ar suteiktų garantijų įmonės vadovams nebuvo.  

 

15 pastaba Pobalansiniai įvykiai 

Įmonė neturi teisių ir įsipareigojimų, nenurodytų balanse, kuriuos būtų reikalinga pateikti 

aiškinamajame rašte. 

Reikšmingų pobalansinių įvykių, kurie turėtų įtakos 2016 m. finansinei atskaitomybei, 

įmonėje nebuvo. 

 

16 pastaba Įmonės veikos tęstinumas 

Šios finansinės ataskaitos paruoštos remiantis veiklos tęstinumo principu.  

Pagal 2013 m. spalio 25 d. Energetikos ministro  įsakymu Nr. 1-214 patvirtintų „Lietuvos 

Respublikos energetikos ministerijos lėšų pavedimui vykdyti administravimo taisyklių“ naują 

redakciją nuo 2013 m. iš tinkamų pavedimui vykdyti išlaidų sąrašo išbrauktos ilgalaikio turto 

amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos.  RATA  pagal  Energetikos ministerijos pavedimą 

prižiūrimoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje, kurios priežiūra finansuojama iš 

valstybės biudžeto lėšų,  per 2013-2015 m. patyrė ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų už 48344 

Eur, kurios nebuvo dotuotos. Maišiagalos saugykloje   naudojamo ilgalaikio turto  likutinė vertė 

2016-12-31 sudaro 46184 Eur.  Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje naudojamas 

ilgalaikis turtas nenaudojamas  ekonominėje  veikloje, jis nesukuria pridedamosios vertės, nes šio 

turto nusidėvėjimo sąnaudos nėra įtrauktos į RATA teikiamų paslaugų kainodarą.  Todėl 

Maišiagalos saugykloje naudojamo IT , kuris buvo įsigytas iš įmonės nuosavų lėšų ir biudžeto 

dotacijų, nusidėvėjimo sąnaudos, pradedant  2013 m. ir iki galutinio nusidėvėjimo  sudarys 94528 

Eur, kurios  bus tiesioginiai įmonės  nuostoliai, viršijantys  turimus pelno rezervus 26392 Eur 

(pelno rezervai 2016-12-31 – 68136 Eur).  

Šiuose skaičiavimuose neįvertintas būtinas poreikis dėl objekto saugumo užtikrinimo atlikti 

turimo ilgalaikio turto esminį atnaujinimą, didinat šio turto įsigijimo savikainą arba įsigyti naują 

ilgalaikį turtą, kurio sąnaudos taip pat  būtų nurašomos į RATA nuostolius ( jei šio turto įsigijimo 

šaltinis būtų įmonės nuosavos lėšos).  
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Finansinės ataskaitos neapima jokių koreguojančių įrašų, susijusių su apskaityto turto sumų 

grąžinimu, ar apskaitytų įsipareigojimų sumų klasifikavimu, kurių galėtų prireikti tuo atveju, jei 

įmonė negalėtų tęsti savo veiklos.  

 

Direktoriaus patarėja, vykdanti           Ineta Janušytė 

direktoriaus pareigas 

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                  Rasa Šeduikytė 
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Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius 

                                                                                                                                                                                                                             Aiškinamojo rašto 1 priedas 

NEMATERIALUSIS TURTAS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.  (Eur) 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direktoriaus patarėja, vykdanti                 Ineta Janušytė 

direktoriaus pareigas 

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                                                                                 Rasa Šeduikytė 

Rodikliai 
Plėtros 

darbai 
Prestižas 

Patentai, 

licencijos 

ir pn. 

Programinė 

įranga 

Kitas 

nematerialusis 

turtas 

Iš 

viso 

 
 

 
 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje     1  1 

a) Įsigijimo savikaina             

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje     14321  14321 

  Finansinių metų pokyčiai:        

  –  turto įsigijimas        

  –  perleistas ir nurašytas turtas (-)        

  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)        

  Finansinių metų pabaigoje     14321  14321 

b) Amortizacija             

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje     11529  11529 

  Finansinių metų pokyčiai:        

  –  finansinių metų amortizacija     1125  1125 

  –  atstatantys įrašai (-)        

  – 

  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-

) 
       

  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)        

  Finansinių metų pabaigoje     12654  12654 

c) Vertės sumažėjimas        

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje        

  Finansinių metų pokyčiai:        

  –  finansinių metų vertės sumažėjimas        

  –  atstatantys įrašai (-)        

  –  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)        

  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)        

  Finansinių metų pabaigoje           

d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)     1667  1667 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aiškinamojo rašto 2 priedas  

 

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius 

                                                                                                                                                               

MATERIALUSIS TURTAS 2016 M. GRUODŽIO 31 D. 

Rodikliai Žemė 

Pastatai 

ir 

statiniai 

Mašinos 

ir 

įrengimai 

Transporto 

priemonės  

Kita 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai ir 

įrenginiai 

Nebaigta 

statyba  

Kitas 

materialusis 

turtas  

Iš viso 

 
 

 

 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje   172677   1 74093     246771 

a) Įsigijimo savikaina       
 

        

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje   661670   44162 588809     1294641 

  Finansinių metų pokyčiai:                 

  –  turto įsigijimas              
 

  –  perleistas ir nurašytas turtas (-)   
 

    -19612      -19612 

  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)         
 

     

  Finansinių metų pabaigoje   661670  44162 569197   1275029 

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   488993  44161 514716   1047870 

  Finansinių metų pokyčiai:          

  –  finansinių metų nusidėvėjimas   17767   33061   50828 

  –  atstatantys įrašai (-)          

  – 

  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-) 
     -19602   -19602 

  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)          

  Finansinių metų pabaigoje   506760  44161 528175   1079096 
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Direktoriaus patarėja, vykdanti                                 Ineta Janušytė 

direktoriaus pareigas 

 

      

Vyr. buhalterė                                                                                    Rasa Šeduikytė 

  

d) Vertės sumažėjimas          

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje             

  Finansinių metų pokyčiai:                 

  –  finansinių metų vertės sumažėjimas                 

  –  atstatantys įrašai (-)                 

  –  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)                 

  –  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)                 

  Finansinių metų pabaigoje             

d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)   154910  1 41022   195933 
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                                                                                                                                               Aiškinamojo rašto 3 priedas 

 

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
 įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius 

                                                                                                                                                                                

                       Projektas 

2016 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS 

 

Straipsniai 

 

 

Suma, Eur 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje -26416 

Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai) -6738 

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje -33154 

Pervedimai iš rezervų  

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 0 

Pelno dalis skiriama į privalomąjį rezervą  

Pelno dalis, skiriama į rezervą, naudojamą darbuotojų socialiniams tinklams  

Pelno dalis, skiriama į kitus rezervus(smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų palaidojimo išlaidoms padengti)  

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkialamas (perkialiami) į kitus finansinius metus -33154 

 

            Direktoriaus patarėja, vykdanti      Ineta Janušytė 

            direktoriaus pareigas 

 

            Vyr. buhalterė      Rasa Šeduikytė 
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Aiškinamojo rašto 4 priedas 

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
įm. kodas 210083110, buveinė Verkių g. 36, Vilnius                                                      

 

DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ POKYTIS PER 2016 METŲ LAIKOTARPĮ 
 

Eil. 

Nr. 

Dotacijų ir subsidijų 

finansavimo šaltinis 

Dotacijų ir 

subsidijų 

balansinės 

vertės    

likutis 

laikotarpio 

pradžioje 

2015.12.31 

Dotacijų ir subsidijų pokytis per ataskaitinį laikotarpį  

2016 m. 
Dotacijų ir 

subsidijų 

balansinės 

vertės    

likutis 

laikotarpio 

pabaigoje 

2016.12.31 

Pastabos 

Gautos 

dotacijos ir 

subsidijos  

Perduotos 

dotacijos ir 

subsidijos 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Perduotos 

dotacijos ir 

subsidijos 

kitiems  ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Panaudotos 

dotacijos ir 

subsidijos 

savo 

veikloje  

(įsipareigojimų, susijusių su 

dotacijų ir subsidijų gavimu 

poveikio įmonės finansinei 

būklei, apibūdinimas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Iš valstybės biudžeto  1089 159000 0 0 157704 2385   

1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti            

  iš jų:            

1.1.1. LR Energetikos ministerija 1089      688 401         

1.1.2. Kiti viešojo sektoriaus subjektai*                  

1.2. 
kitoms išlaidoms (paslaugoms ir 

atsargoms) kompensuoti 
0 159000 

 
  157016 1984         

2. Iš savivaldybės biudžeto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1. ilgalaikiam turtui įsigyti               

  iš jų: 0,00             

2.1.1. LR Energetikos ministerija                     

2.1.2. Kiti viešojo sektoriaus subjektai                     

2.2. 
kitoms išlaidoms (paslaugoms ir 

atsargoms) kompensuoti 
                    

3. 

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų  

189855 3201 0 0 41791 151265   

3.1. ilgalaikiam turtui įsigyti 189855 3201 0 0 38860 150995   

  iš jų:                     
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TATENA IR JAV vyr. 

departamentas 
69503    31341 38162         

  PHARE projektas 120307    7519 112788         

  Švedijos SIP projektas 45     45         

3.1.1. LR Energetikos ministerija               

3.1.2. Kiti viešojo sektoriaus subjektai                     

3.2. 
kitoms išlaidoms (paslaugoms ir 

atsargoms) kompensuoti 
   3201     2931   270         

4. Iš kitų šaltinių:** 4993 798682 129959  671651 2065   

4.1. ilgalaikiam turtui įsigyti 34         34   

4.2. iš jų:               

4.1.1. LR Energetikos ministerija                     

4.1.2. (IAE ENF) 34         34         

4.2. 
kitoms išlaidoms (paslaugoms ir 

atsargoms) kompensuoti 
4959 798682 129959  671651 2031         

5. Iš viso dotacijų  195937 960883 129959  871146 155715   

 

          Direktoriaus patarėja, vykdanti                Ineta Janušytė 

          direktoriaus pareigas 

 

 

  

          Vyr. buhalterė                      Rasa Šeduikytė 

     

  
 

  
  

 

*Kiti viešojo sektoriaus subjektai - tai valstybė, savivaldybės, išteklių fondai, mokesčių fondai, biudžetinės 

įstaigos  
 

        **Kiti šaltiniai - priklauso Ignalinos AE ekpslotavimo nutraukimo fondo lėšos 
  

 

 


