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4. EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO DARBŲ IR SĄNAUDŲ PLANAVIMAS 

4.1. Teisinis ir praktinis kontekstas 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymas XII-914 numato, kad: 

• Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimas planuojamas pagal Ignalinos 

atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą ir galutinį 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planą (2 str., 1p.); 

• Vadovaudamasi Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 

patvirtintais branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo saugos 

reikalavimais ir taisyklėmis, Ignalinos atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija 

rengia galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano projektą 

ir jį, suderinusi su Energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, teikia 

tvirtinti Energetikos ministerijai (2 str., 4p.). 

LR Branduolinės energijos įstatyme pasikartoja tos pačios nuostatos dėl GENP derinimo ir 

tvirtinimo: branduolinės energetikos objektą eksploatuojanti organizacija ne vėliau kaip prieš 

dvejus metus iki branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo rengia galutinį 

branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo planą. Planas turi būti suderintas 

su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos 

ministerija, Energetikos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Galutinį 

branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo planą tvirtina Energetikos 

ministerija. 

Tokiu būdu įstatyminėje bazėje yra įtvirtinta, kad informacija apie Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo planus turi būti pateikiama dviejuose aukščiausio lygmens planavimo 

dokumentuose:  

• Galutiniame eksploatavimo nutraukimo plane (GENP). GENP apima visą BEO (Ignalinos 

AE) eksploatavimo nutraukimo laikotarpį, dokumentą rengia eksploatuojanti organizacija 

(VĮ Ignalinos atominė elektrinė), o tvirtina Energetikos ministerija. GENP aprašoma tik ta 

eksploatavimo nutraukimo veikla, už kurios vykdymą yra atsakinga VĮ Ignalinos AE. BSR-

1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ nustatytas 

reikalavimas, kad GENP turi būti atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per 5 metus1; 

• Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane 

[4] (TVP). TVP apima 3 metų laikotarpį (atnaujinamas kasmet), šio plano projektą rengia 

Energetikos ministerija, jį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. TVP apima tiek VĮ 

Ignalinos AE, tiek kitų LR institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymu bei priemones 

neigiamiems socialiniams ir ekonominiams padariniams IAE regione sušvelninti. 

VĮ Ignalinos AE, vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kasmet 

atnaujina savo, kaip įmonės, veiklos strategiją, kurią tvirtina Energetikos Ministerija. GENP 

yra tas dokumentas, kuris nustato daugelį ilgalaikių, strateginių įmonės tikslų ir yra pagrindas 

                                                 
1 37 reikalavimų punktas: Licencijos turėtojas, ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo galutinio BEO eksploatavimo 

nutraukimo plano patvirtinimo, turi peržiūrėti galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą ir prireikus jį atnaujinti. 

Atnaujinant galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą, turi būti atsižvelgta į BEO eksploatavimo nutraukimo metu 

įgytą patirtį, branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių, technologijų, BEO eksploatavimo nutraukimo strategijos 

parinkimo priežasčių ir motyvų, BEO eksploatavimo nutraukimo darbų atlikimo grafiko, BEO eksploatavimo nutraukimo 

eigos, faktinių išlaidų ir finansinių lėšų poreikio pakeitimus. 
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metiniam veiklos planavimui. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas yra pagrindinė, tačiau 

ne vienintelė veikla, kurią vykdo VĮ Ignalinos AE, tad įmonės strategijoje gali būti nustatyta ir 

kitų tikslų, nesusijusių su GENP. 

Europos Komisija (EK), kuri skiria didžiąją dalį lėšų, reikalingų Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimui, savo sprendime finansinei 2014-2020 metų perspektyvai [1] nurodo: 

• šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų būti 

grindžiamos naujausiu eksploatavimo nutraukimo planu, kuriame būtų nurodyta 

eksploatavimo nutraukimo veikla, susijęs grafikas, išlaidos ir reikiami žmogiškieji ištekliai. 

Išlaidos turėtų būti apskaičiuotos remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo 

nutraukimo išlaidų sąmatos standartais, pavyzdžiui, Tarptautine eksploatavimo 

nutraukimo išlaidų struktūra, kurią yra kartu paskelbusios Branduolinės energijos 

agentūra, Tarptautinė atominės energijos agentūra ir Europos Komisija (prieambulė, 11 

paragrafas); 

• Bendrasis Ignalinos programos tikslas – padėti atitinkamai valstybei narei įgyvendinti 

nuolatinį procesą siekiant Ignalinos atominės elektrinės 1 ir 2 blokų visiško eksploatavimo 

nutraukimo, laikantis jos eksploatavimo nutraukimo plano, kartu išlaikant aukščiausią 

saugos lygį (2 straipsnis. Tikslai, 1 punktas) 

EK dokumentas, kuris aprašo paramos skyrimo ir naudojimo taisykles [2], nurodo: Šiuo 

sprendimu nustatomos išsamios įgyvendinimo procedūros ir apibrėžiami tikslai kartu su 

numatomais rezultatais, įgyvendinimo etapais, tikslų pasiekimo datomis bei atitinkamais 

veiklos rodikliais, taip pat nustatomas pagrindinis eksploatavimo nutraukimo grafikas, taikomi 

programoms, pagal kurias nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. teikiama 

finansinė parama eksploatavimo nutraukimui ir kurios yra skirtos: (b) Ignalinos atominei 

elektrinei pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1369/2013 (toliau – Ignalinos eksploatavimo 

nutraukimo programa). 

Prie šio dokumento [2] yra pridedamas supaprastintas GENP projektų įgyvendinimo grafikas. 

Tokiu būdu GENP yra tas dokumentas, kuris nustato darbų grafiką, pagal kurį EK ir finansinę 

paramą (Ignalinos Programą) administruojanti (įgyvendinančioji) institucija (CPVA) 

kontroliuoja eksploatavimo nutraukimo darbų ir projektų progresą. 

Aukščiau paminėtos nuostatos taikomos 2014-2020 metų finaninės perspektyvos laikotarpiui 

ir yra siejamos su ta GENP redakcija, kuri buvo patvirtinta 2014 metais. Nauja GENP redakcija, 

kuri rengiama 2018 m. ir turėtų būti patvirtinta 2019 metais galios 5 metus (iki 2024 m. 

pabaigos) yra planavimo dokumentas, labiau orientuotas į 2021-2027 m. finansinę perspektyvą. 

Akivaizdu, kad rengiant EN projektų planus ir ypač jų finansinę dalį yra būtina atsižvelgti į tas 

gaires, apribojimus ir nuostatas, kurios bus programuojamos finansinės perspektyvos 

laikotarpiui, nes tik tokiu būdu įmanoma užtikrinti planavimo nuoseklumą ir skirtinguose 

planavimo lygmenyse (įmonės, valstybės ir finasinės paramos teikėjo (Europos Komisijos)) 

įtvirtintų nuostatų suderinamumą. Deja, tačiau teisinis reglamentavimas, kuris nustato GENP 

planavimo ciklą, nėra suderintas su EK finansinių perspektyvų planavimo ciklu. Tai viena iš 

problemų, kuri programuoja sunkumus tiek planuojant eksploatavimo nutraukimo projektus 

(nėra aišku kokie gali būti finansavimo apribojimai, kokie yra suinteresuotų šalių lūkesčiai, 

etc.), tiek skiriant finasavimą (pvz. dėl klausimų kiek aktuali yra planavimo informacija). 

Vadovaujantis BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo 

nutraukimas“ reikalavimais, galutiniame eksploatavimo nutraukimo plane turi būti pateikta 

tokia su darbų planavimu susijusi informacija: 
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• pagrindinių BEO eksploatavimo nutraukimo etapų ir (arba) projektų, jeigu visas BEO 

eksploatavimo nutraukimas yra dalinamas į etapus ir (arba) projektus, ir (arba) BEO 

eksploatavimo nutraukimo darbų aprašymas, nurodant jų atlikimo terminus (36.7 p.); 

• BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo metu susidarysiančių BEO eksploatavimo 

nutraukimo atliekų sutvarkymo išlaidų įvertinimas ir aprašymas, nurodant planuojamus 

finansavimo šaltinius (36.19 p.). 

GENP turinį reglamentuojantys branduolinės saugos reikalavimai nustato gan ribotus 

reikalavimus, susijusius su informacijos pateikimu apie planuojamus projektus ir jų 

įgyvendinimo kaštus. Pats dokumento pavadinimas „Galutinis eksploatavimo nutraukimo 

planas“ akcentuoja, kad pagrindinė jo paskirtis ir yra pateikti planavimo infomaciją. Tačiau iš 

esmės tik projektų įgyvendinimo terminai bei planuojamos sąnaudos yra ta informacija, kuri 

vienu ar kitu būdu naudojama / perkeliama į aukštesnio lygmens dokumentus (įmonės 

lygmenyje (Įmonės strategija), valstybės lygmenyje (TVP), ES lygmenyje (Ignalinos programai 

numatyta dotacijų suma). Visa kita GENP informacija, kurią pateikti reikalauja BSR-1.5.1-

2015, yra skirta EN darbų plano pagrindimui arba yra aprašomojo pobūdžio. 

GENP atnaujinimo periodiškumas nėra suderintas su EK finansinio planavimo periodiškumu 

(kuris vyksta 7 metų intervalais), toks nenuoseklumas kelia sumaištį planavimo srityje. 

Atsižvelgiant į tai, kad finansavimo užtikrinimas yra prioritetinis uždavinys, o GENP yra vienas 

iš instrumentų, naudojamų šiam tikslui pasiekti, rekomenduotina teisinėje bazėje nustatyti 

labiau nuoseklią planavimo dokumentų rengimo seką ir tokius reikalavimus GENP turiniui, 

kurie būtų geriau suderinti su šio dokumento paskirtimi. 

4.2. Eksploatavimo nutraukimo planavimo lygmenys 

VĮ Ignalinos AE veiklos planavimą sudaro ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo 

lygmenys (planavimo horizontai): 

I Strateginio lygmens planavimas, kuris apima visą Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo laikotarpį. Strateginio lygmens planavimo dokumentai / rezultatai yra: 

- Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas (šis dokumentas, kurį derina 5 

valstybės institucijos ir tvirtina Energetikos Ministerija). Šiame dokumente 

pateikiamas 1-o lygmens EN projektų grafikas, būsimų kaštų prognozė, faktinės 

sąnaudos GENP atnaujinimo datai, kaštų ir grafikų palyginimai su prieš tai 

buvusiu planu ir kita „strateginio“ lygmens planavimo informacija; 

- VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategija (dokumentas, kurį kasmet 

rengia (atnaujina) VĮ Ignalinos AE ir tvirtina Energetikos ministerija) [3]; 

II Perspektyvinis planavimas 7 metų (atsižvelgiant į EK finansinės perspektyvos 

laikotarpį) ir 3 metų (atsižvelgiant į Energetikos Ministerijos planavimo perspektyvą) 

laikotarpiams, pagal kuriuos finansuojama eksploatavimo nutraukimo veikla. Šio 

lygmens planavimo dokumentai / rezultatai yra: 

- Preliminarios sąnaudos ir jų finansavimo šaltiniai 7 metų laikotarpiui. Informaciją 

rengia VĮ Ignalinos AE ir teikia (pagal poreikį) suinteresuotoms šalims 

(Energetikos Ministerijai, CPVA ir kitoms); 

- Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos 

planas [4]. Šio dokumento rengėjas yra Energetikos Ministerija, tačiau didžiąją 

dalį TVP sudaro veiklos, už kurias yra atsakinga VĮ Ignalinos AE, kuri ir teikia 

planavimo informaciją, reikalingą TVP parengimui; 
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- 3 metų laikotarpio projektų grafikas [5] (rengiamas ir tvirtinamas įmonės 

lygmenyje, dokumentas bus atnaujintas po to, kai kartu su GENP bus patvirtintas 

1-o lygmens tikslinis grafikas); 

- 3 metų laikotarpio planuojamų projektų sąnaudų kontroliniai rodikliai [6] 

(naudojami įmonės lygmenyje), kurie nustato planuojamas sąnaudas kiekvienam 

projektui pagal kategorijas (prekės, darbai ir paslaugos, IAE personalas, bendros 

išmokos ir mokesčiai); 

- 3 metų laikotarpio didelės vertės pirkimų sąrašas (naudojamas viešųjų pirkimų 

planavimui ir organizavimui). 

III Metinis planavimas. Šio planavimo lygmenyje priimami galutiniai sprendimai dėl 

finansavimo skyrimo, o pagrindiniai metinio planavimo rezultatai / dokumentai yra 

tokie: 

- Metinė eksploatavimo nutraukimo darbų programa (AWP – annual work 

programme). AWP remiasi GENP, jos formatą ir reikalavimus turinui nustato EK. 

AWP yra derinama su su CPVA ir ERPB ir teikiama LR Energetikos ministerijai. 

Programa tvirtinama Europos Komisijos sprendimu, kuriuo skiriamas IP 

finansavimas (tiek ta jos dalis, kurią administruoja CPVA, tiek TIENRF dalis). 

Metinėje darbo programoje pateikiama informacija apie aktualų eksploatavimo 

nutraukimo grafiką ir numatomas sąnaudas, aprašomi siektini rezultatai. Taip pat 

metinėje darbo programoje pateikiami ankstesnių kalendorinių metų rezultatų ir 

probleminių klausimų santrauka su paaiškinamais dėl reikšmingo poveikio 

eksploatavimo nutraukimo sąnaudoms bei informacija apie priemonių 

finansavimą iš kitų nei Europos sąjungos finansavimo šaltinių. AWP pateikiama 

informacija yra struktūrizuota taip pat, kaip EN megaprojekto grafikas / modelis. 

AWP pagrindu sudaroma sutartis (ADA – annual decommissioning acitities) IAE 

eksploatavimo nutraukimo metinėms veikloms (darbo užmokesčiui) ir su jomis 

susijusioms išlaidoms (prekių ir paslaugų pirkimams) finansuoti [8]; 

- VĮ Ignalinos AE veiklos strategijos įgyvendinimo priemonių planas. Šis 

dokumentas yra susietas su įmonės veiklos strategija [3] - kiekvienais metais VĮ 

Ignalinos AE rengia tokį priemonių planą [7], kurį tvirtina Energetikos 

Ministerija; 

- Metinė įmonės veiklos išlaidų sąmata, kurios paskirtis suplanuoti ir patvirtinti 

išlaidas ateinantiems kalendoriniams metams, numatant išlaidų rūšis bei 

finansavimo šaltinius. Parengta metinė įmonės veiklos išlaidų sąmata, gavus  

įmonės Valdybos pritarimą, yra tvirtinama LR energetikos ministro įsakymu. 

Remiantis patvirtintu lėšų poreikiu bei atsižvelgiant į reglamentuojančius 

norminius dokumentus bei taisykles yra rengiamos paraiškos dėl finansavimo 

gavimo iš įvairių finansavimo šaltinių; 

- Paraiška skirti VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 

lėšų (teikiama institucijai2, administruojančiai eksploatavimo nutraukimo fondo 

(ENF) lėšas ir kurios pagrindu sudaroma sutartis dėl veiklų finansavimo); 

- Metiniai VĮ Ignalinos AE padalinių darbo planai. 

                                                 
2 Iki 2019 m šią funkciją atliko VĮ Energetikos agentūra, o nuo 2019 m. ir vėliau paraiška skirti ENF lėšas bus teikiama VšĮ 

Lietuvos energetikos agentūrai; 
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IV Operatyvinis planavimas įmonės lygmenyje (vykdomas pagal poreikį, priklausomai nuo 

užduočių – mėnesiui, savaitei, diena ar pamainai). 

Detaliau VĮ Ignalinos AE veiklos planavimo tvarka yra aprašyta Planavimo valdymo 

procedūros apraše [9], o finansavimo planavimo klausimai plačiau aprašyti 12 skyriuje 

„Eksploatavimo nutraukimo kaštai ir finansavimas“. 

4.3 Eksploatavimo nutraukimo Megaprojektas 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo kontekste naudojamas terminas Megaprojektas. Tai 

terminas3, kuriuo apibūdinama sistemingai sugrupuotų ir pagal tam tikrus principus aprašytų 

programų, projektų ir veiklų rūšių visuma. Projektai yra grupuojami į paprogrames, o 

paprogramės grupuojamos į programas, atsižvelgiant į uždavinių pobūdį, objektų išdėstymo ir 

pan. bendrumą. Įmonės veiklos dekompozicija atliekama atsižvelgiant į įmonės organizacinę 

struktūrą. 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektai sugrupuoti į 6 programas4: 

Programa P.0 „Įmonės veiklos organizavimas“ įgyvendinama siekiant organizuoti ir vykdyti 

įmonės veiklos valdymą. Programa apima sąnaudas ir jų kaštus, susijusias su tokios veiklos 

personalu, mokesčiais, paslaugomis, etc. Programai P.0 priskiriamos tokios veiklos: 

 įmonės veiklos administravimas; 

 planavimas; 

 finansų valdymas, sąnaudų apskaita; 

 personalo valdymas; 

 dokumentų valdymas; 

 pirkimų valdymas; 

 materialinių išteklių saugojimas; 

 metrologinis užtikrinimas; 

 priežiūros veikla (ekologinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, darbuotojų saugos ir 

sveikatos priežiūra, fizinė sauga, gaisrinė sauga, techninė sauga, kokybės užtikrinimo 

sistemos įdiegimas ir valdymas); 

 komercinė veikla. 

Programa P.1 „Pasiruošimas eksploatavimo nutraukimui“ apjungia paprogrames ir 

projektus (jų kaštus), skirtus vykdyti pasirengimo IAE eksploatavimo nutraukimui darbus:  

• paprogramė P.1.1 „Išankstinių sąlygų IAE eksploatavimo nutraukimui užtikrinimas“ 

apima inžinerinės inventorizacijos, radiologinio apibūdinimo ir eksploatavimo nutraukimo 

licencijos gavimo projektus; 

• paprogramė P.1.2 „Infrastruktūros modifikavimas“ apima infrastruktūros projektus (tiek 

pagrindinius, tokius kaip saugyklų ir atliekynų statybą, tiek įvairios pagalbinės 

infrastruktūros įrengimą ir esamos modifikavimą);  

• paprogramė P.1.3 „Sistemų ir įrangos izoliavimas“ apima sistemų ir įrangos, kurių 

eksploatavimas gali būti nutrauktas, izoliavimo nuo veikiančių sistemų darbus; 

• paprogramė P.1.4 „Technologinių sistemų, įrangos ir statinių dezaktyvavimas“ apima 

technologinių sistemų dezaktyvavimo prieš išmontavimą darbus.  

                                                 
3 Vietoj termino Megaprojektas gali būti naudojami tokie terminai kaip „projektų portfelis“ ar „Ignalinos AE eksploatavimo 

nutraukimo Programa“, savo esme šiame GENP jie tapatūs 
4 Dar viena papildoma programa skirta planuoti tas veiklas, kurios buvo perimtos iš VĮ RATA ir nefinansuojamos ES 

lėšomis  
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Programa P.2 „Objektų išmontavimas / griovimas ir aikštelės rekultivavimas“ apjungia 

paprogrames ir projektus, kurių apimtyje vykdomi įrangos išmontavimo, statinių nugriovimo ir 

pirminio atliekų apdorojimo darbai: 

• paprogramė P.2.1 „1-ojo ir 2-ojo energijos blokų reaktorių įrenginių išmontavimas“ 

apjungia reaktorių išmontavimo projektus; 

• paprogramė P.2.2 „Technologinės įrangos, sistemų išmontavimas ir pradinis atliekų 

apdorojimas“ – apjungia technologinės įrangos išmontavimo projektus, įskaitant pradinį 

atliekų apdorojimą (surinkimas, smulkinimas, rūšiavimas, dezaktyvavimas), taip pat 

išmontavimui reikalingų įrenginių, įrankių ir medžiagų pirkimus;  

• paprogramės P.2.3 „Statinių griovimas“ ir P.2.4 „Aikštelės rekultivavimas“ ir apjungia 

statinių griovimo ir IAE aikštelės rekultivavimo projektus. 

Programa P.3 „PBK tvarkymas“ apima panaudoto branduolinio kuro (PBK) tvarkymo 

darbus (jo tvarkymą energijos blokuose, transportavimą į LPBKS ir ilgalaikį saugojimą 

saugyklose); 

Programa P.4 „Atliekų tvarkymas“ apima tiek radioaktyviųjų, tiek neradiokatyviųjų atliekų 

tvarkymo darbus, atliekų dėjimą į atliekynus ir atliekynų priežiūrą; 

Programa P.5 „Poeksploatavimas“ apima įrenginių, sistemų ir statinių eksploatavimo, 

techninės priežiūros, remonto darbus, taip pat ir energijos išteklių įsigyjimo kaštus bei veiklas, 

susijusias su energijos išteklių taupymu. 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas vykdomas projektų pagrindu, t. y. bet kuri iš 

vykdomų veiklų yra susieta su megaprojektą sudarančiu projektu(-ais). Projektų planavimui ir 

jų įgyvendinimo kontrolei naudojamas megaprojekto matematinis modelis, sukurtas Primavera 

programinėje aplinkoje. Megaprojekto skaitmeninis modelis įgalina modeliuoti projektų 

scenarijus, sekti aktualią projektų įgyvendinimo būklę ir įvairiais pjūvias pateikti informaciją 

apie projektų grafikus, užduočių ryšius, planuojamas ir faktines sąnaudas, projektų 

įgyvendinimo būklę ir pan. 

Megaprojektą sudarančių projektų sąrašas nėra baigtinis - projektai yra inicijuojami, 

planuojami, vykdomi ir uždaromi vadovaujantis vidinėmis projektų valdymo procedūromis ir 

tvarkomis [9]. Šio GENP atnaujinimo metu aktualus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 

projektų sąrašas kartu su trumpais projektų aprašymais pateikiamas priede Nr. 1. 

Projekto inicijavimas. Tuo atveju, jei projektas nebuvo numatytas GENP ar įmonės 

startegijoje, jis gali būti inicijuotas įmonės valdybos ar įmonės vadovo sprendimu. Projekto 

inicijavimo etapo rezultatas – projekto inicijavimo ataskaita, kurioje suformuluotas projekto 

tikslas, pateiktos prielaidos ir apribojimai, aprašyti laukiami rezultatai, numatytos darbų 

apimtys ir reikalingi resursai, įvertinta įtaka kitiems projektams ir galimos rizikos. 

Projekto planavimas. Patvirtinus projekto inicijavimo ataskaitą paskiriamas projekto vadovas, 

kuris parengia projekto valdymo planą. Projektas integruojamas į megaprojekto skaitmeninį 

modelį Primavera PĮ aplinkoje: sudaroma projekto darbų dekompozicijos struktūra (WBS), 

sukuriami darbų paketai, jiems priskiriami reikiami resursai ir išlaidos, nustatomi loginiai ir 

technologiniai ryšiai tiek projekto viduje, tiek sąsajose su kitais projektais. Projekto valdymo 

planas tvirtinamas kartu su projekto tiksliniu grafiku ir projekto biudžetu, pagal kuriuos vėliau 

kontroliuojamas projekto įgyvendinimas. 

Projekto įgyvendinimo kontrolė. Projekto įgyvendinimo eigoje jo būklė periodiškai 

(kiekvieną mėnesį) atnaujinama įvedant faktinius duomenis apie atliktus darbus ir patirtas 

išlaidas. Einamas grafikas lyginamas su tiksliniu, rengiamos projektų pažangos ataskaitos: 

 projekto atskaita uždirbtosios vertės metodu; 
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 projekto progreso ataskaita už mėnesį; 

 ketvirtinės ataskaitos: įmonės veiklos ataskaita; ADA ataskaita; įmonės strategijos 

įgyvendinimo ataskaita; 

 pusmečio ataskaitos: TVP įgyvendinimo ataskaita; AWP įgyvendinimo ataskaita; 

megaprojekto būklės ataskaita; 

 specialios ataskaitos pagal suinteresuotų šalių užklausas. 

Ataskaitų periodiškumas, forma ir turinys priklauso nuo poreikio ir adresatų, kuriems jos 

skiriamos. 

Projekto uždarymas. Projektas uždaromas atlikus numatytus darbus ir pasiekus projekto 

tikslus. Projekto vadovas parengia projekto vykdymo ataskaitą, kurioje aprašo įgytą patirtį, kuri 

gali būti naudinga įgyvendinant kitus projektus. 

Projekto atšaukimas (užbaigimas nepasiekus projekto tikslų). Projektas gali būti atšauktas 

esant reikšmingoms aplinkybėms ar sąlygų pasikeitimui, pvz. nutrūkus finansavimui, 

pasikeitus strategijai, reguliacinei aplinkai ir pan. Sprendimą dėl projekto atšaukimo gali priimti 

įmonės vadovas. 

4.4 Eksploatavimo nutraukimo darbų grafikas 

Kaip ir planavimo lygmenys, taip ir grafikų skaiktmeniniai modeliai / darbų grafikai būna 

skirtingo detalumo (skirtingų lygmenų). Kadangi VĮ Ignalinos AE veiklos planavimą sudaro 

ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo lygmenys (planavimo horizontai), todėl yra 

sudaromi atitinkami skaitmeniniai grafiko modeliai ir rengiami atitinkami grafikai: 

• 1-o lygmens grafikas - tai sustambintas vykdomų ir planuojamų projektų grafikas, 

apimantis eksploatavimo nutraukimo laikotarpį nuo GENP atnaujinimo datos iki EN 

programos pabaigos. Šio grafiko pagrindu identifikuojamas kritinis kelias, sąlygojantis EN 

programos pabaigos datą. Šis grafikas yra sudėtinė GENP dalis (žr. priedą Nr. 2), 

patvirtinus GENP šis grafikas tampa tiksliniu grafiku, kuris nustato eksploatavimo 

nutraukimo projektų įgyvendinimo terminus, kurių turi būti laikomasi atliekant žemesnio 

lygmens planavimą. Vykdomų projektų pažanga matuojama šio tikslinio grafiko atžvilgiu 

tol, kol grafikas nebus peržiūrėtas ir suinteresuotos šalys nesutars dėl jo priimtinumo (t. y. 

iki tol, kol nebus patvirtintas naujas tikslinis grafikas); 

• 2-o lygmens grafikas. Projektų ir darbų įgyvendinimas praktiniame lygmenyje 

planuojamas ir kontroliuojamas 2-o lygmens grafiko modelio (Master Plan - MP) pagrindu. 

MP grafiko modelis apima visą eksploatavimo nutraukimo laikotarpį ir susideda iš visų 

projektų ir jų tarpusavio loginių ir technologinių ryšių. Planavimas vykdomas 

„besiritančios bangos“ principu - artimiausios perspektyvos darbai detalizuojami labiau, o 

tolimesnės perspektyvos darbai yra sustambinti. Skirtingai nuo 1-o lygmens modelio, 

šiame lygmenyje projektams priskirti reikiami resursai, o tai leidžia planuoti sąnaudas ir 

matuoti darbų pažangą uždirbtosios vertės metodu; 

• 3-io lygmens (metinio ir operatyvaus planavimo) grafikai. Tai didesnio detalumo darbų 

grafikai, skirti projektų darbų valdymui ir kontrolei padalinių lygmenyje einamų metų 

laikotarpyje. Tokie grafikai rengiami tik tam tikriems projektams (pagal poreikį). 

Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas yra strateginio lygmens planavimo dokumentas, 

todėl jame 2-o lygmens darbų grafikas nepateikiamas, kadangi jis būtų pernelyg detalus, o visų, 

net ir tolimų nuo kritinių, terminų įtvirtinimas GENP įneštų bereikalingus apribojimus įmonės 

lygmenyje. 
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4.4.1 Kritinio kelio grafikas 

Kritiniam eksploatavimo nutraukimo darbų keliui taikytinas klasikinis kritinio kelio 

apibrėžimas, t. y. jį sudaro seka susijusių darbų, kurie neturi laiko rezervo – jei kurio nors iš šių 

darbų įgyvendinimo terminai keičiasi (pvz. vėluoja tų darbų įgyvendinimas), tai tiesiogiai 

įtakoja ir megaprojekto / Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo programos pabaigos datą (ji 

vėluoja tiek, kiek vėluoja kritinių darbų įgyvendinimas).  

Būtina pažymėti, kad priklausomai nuo vertinimo kriterijų kritiniais projektais gali būti laikomi 

ir kiti projektai (pvz. itin didelės vertės projektai, rizikingi projektai, labai vėluojantys projektai, 

etc.). Kritinio projekto sąvoka priklauso nuo suinteresuotos šalies požiūrio ir vertinimo. Tuo 

tarpu kritinio kelio grafiką sąlygoja grafiko skaitmeninis modelis – kritinių darbų seka 

apskaičiuojama matematiniu būdu iš visumos darbų randant tuos darbus / projektus, kurie yra 

kritiški laiko valdymo prasme, t. y. neturintys laiko rezervo ir betarpiškai įtakojantys projekto 

pabaigos datą.  

Eksplaotavimo nutraukimo darbų kritinio kelio grafikas pavaizduotas priede Nr. 2 (raudona 

spalva pažymėti darbai). Šio GENP atnaujinimo metu kritinį kelią sudaro šių projektų darbai: 

• Projektas 2103: 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimas įskaitant abiejų 

blokų reaktorių atliekų saugyklos įrengimą; 

• Projektas 2210: A2 bloko įrangos išmontavimas; 

• Projektas 2302: 2-ojo energijos bloko statinių nugriovimas; 

• Projektas 2401: Aikštelės rekultivavimas. 

Esminę kritinio kelio dalį sudaro projektas 2103. Šis projektas apima abiejų reaktorių aktyviųjų 

zonų išmontavimo technologijos varianto parinkimą, išmontavimo techninio projekto bei 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos techninio projekto parengimą, licencijavimą, ilgaamžių 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos įrengimą, reaktorių grafito ir metalo konstrukcijų 

išmontavimą. Tai kompleksiškas, technine ir organizacine prasme sudėtingas projektas. 

Projekto įgyvendinimui bus pasitelkti rangovai, kurie turės pasiūlyti techninius sprendimus 

kaip išmontuoti reaktorių ir sutvarkyti ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas. Kadangi sutartis su 

projekto rangovais dar nėra sudaryta, todėl kol kas šio projekto grafikas atspindi tik įmonės 

lūkesčius, kurie nėra patvirtinti sutartiniais įsipareigojimais.  

Sutarties su rangovu pasirtašymas planuojamas 2020 m. viduryje, o pradinio etapo darbams – 

optimalios techninės koncepcijos parengimui ir PAV procesui numatyta skirti 3 metus. 

Tolimesnio etapo darbams, kurie apims techninių projektų (tiek išmontavimo, tiek saugyklos 

įrengimo) ir saugos pagrindimų parengimą ir susijusius licencijavimo darbus numatyta skirti 

dar ~3 metus (iki 2027 I ketv.). Reaktorių išmontavimo ir atliekų tvarkymo darbai turėtų trukti 

~8 metus (nuo 2027 I ketv. iki 2034 m. pabaigos), tačiau jų trukmė priklausys nuo prieš tai 

atliktų darbų rezultatų. 

Šiuo metu galima teigti, kad projekto 2103 grafikas iš esmės yra yra deklaratyvus, t. y. numatyti 

etapai, įvardintos tam tikros gairės iki kada norimas rezultatas turėtų būti pasiektas, tačiau 

labiau pamatuotas ir detaliau suplanuotas grafikas bus tik tada, kai suinteresuotos šalys pasieks 

susitarimą dėl paslaugų pirkimo koncepcijos (bus pasirašyta finansavimo sutartis), kai bus 

sudaryta sutartis su rangovu (t. y. terminai bus patvirtinti sutartiniais įsipareigojimais) ir kuomet 

bus parengti techniniai išmontavimo bei saugyklos statybos projektai.  

Po to, kai bus išmontuoti reaktoriai, turės būti išmontuota reaktorių pastatuose likusi 

technologinė įranga, kuri buvo reikalinga reaktorių išmontavimui (pvz. dalis kuro išlaikymo 
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baseinų, centrinės salės kėlimo mechanizmai, etc.), dėl to nedidelė dalis projekto 2210 pabaigos 

darbų patenka į kritinį kelią. 

Projektų 2301 ir 2302 apimtyje turės būti nugriauti reaktorių pastatai. Kadangi šių projektų 

įgyvendinimas yra tolimoje perspektyvoje, jų planavimas yra itin preliminaraus lygmens. Kol 

kas laikoma, kad 2-o bloko reaktoriaus pastato išlaisvinimas iš radiacinės kontrolės 

(radiologiniai matavimai ir dezaktyvavimas) gali būti kritiniame kelyje, kaip ir griovimo darbai, 

kurie vyks po 2034 metų. Baigus griauti reaktorių pastatus, turės būti sutvarkyta (rekultivuota) 

BEO aikštelė. Tai numatoma atlikti projekto 2401 apimtyje. Iš esmės, eksploatavimo 

nutraukimo programą turėtų užbaigti BEO aikštelės (jos dalies, nereikalingos liekančių objektų 

eksploatavimui) radiacinės kontrolės panaikinimas ir teritorijos sutvarkymas. 

Dėl neapibrėžtumų, susijusių su projekto 2103 grafiku, viso megaprojekto kritinis kelias ir jo 

pabaigos data yra deklaratyvaus pobūdžio – planuojant reaktorių išmontavimą detalesniame 

lygmenyje planai turės būti sudaromi taip, kad tilptų į nustatytus laiko rėmus.  

Būtina pažymėti, kad kritinį kelią sudarantys darbai jau keitėsi (lyginant su 2014 m. GENP iš 

kritinio kelio pasitraukė infrastruktūros projektai B1, B2/3/4) ir dar gali keistis – jei kurie nors 

iki tol ne kritiniais buvusių darbų ima vėluoti daugiau nei jų turimas laiko rezervas, jie pakeičia 

kritinį kelią ir tampa jo sudėtine dalimi. Todėl laiko kontrolės prasme būtina identifikuoti arti 

kritinio kelio esančius darbus ir projektus, o jų įgyvendinimo kontrolei skirti papildomą dėmesį. 

Projektai, kurie turi tam tikrą laiko rezervą, tačiau turi technologinius ryšius su kritiniame kelyje 

esančiais darbais ir esant vėlavimui gali tapti kritiniais bei įtakoti megaprojekto pabaigos datą 

šiuo metu yra tokie: 

• Projektas 2101: 1-ojo bloko reaktoriaus išmontavimas, zonos R1 ir R2; 

• Projektas 2102: 2-ojo bloko reaktoriaus išmontavimas, zonos R1 ir R2; 

• Projektas 2203: A1 bloko įrangos išmontavimas; 

• Projektas 2301: 1-ojo energijos bloko statinių nugriovimas. 

4.5 Eksploatavimo nutraukimo sąnaudų ir jų kaštų planavimas 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo megaprojektas finansine prasme ko gero yra 

brangiausias „projektas“ Lietuvos istorijoje, tad sąnaudų ir jų kaštų klausimai neabejotinai yra 

itin svarbūs.  

Projektų sąnaudų ir jų kaštų planavimas vykdomas pagal principą „iš apačios į viršų“, už kaštų 

įvertinimą atsakingi projektų vadovai. Informacija apie planuojamas projekto sąnaudas 

pateikiama projekto valdymo plane (jo sąmatoje). Šios sąmatos pagrindu informacija apie 

sąnaudas ir kaštus perkeliama į megaprojekto skaitmeninį modelį ir vėliau naudojama 

modeliuojant veiklos scenarijus visos EN programos kontekste bei rengiant finansavimo 

paraiškas. 

Planuojant projektų sąnaudas taikomi šie metodai: 

• Parametrinis vertinimas. Taikomas tiems darbams / projektams, kuomet yra pagrįstas 

sąryšis tarp kintamųjų (pvz. išmontuotinos įrangos masė, atliekų tūris) ir sąnaudų (darbo, 

medžiagų) bei jų kaštų. Šis kaštų planavimo metodas taikomas išmontavimo, statinių 

griovimo ir atliekų tvarkymo projektams; 

• Vertinimas pagal analogiją. Šis metodas taikomas tokioms veikloms kaip techninis 

aptarnavimas, sistemų eksploatavimas, projektavimas ir pan., t. y. tada, kai praeityje buvo 

atliktas panašus darbas / įgyvendintas panašus projektas ir yra žinomos faktinės sąnaudos 

/ jų kaštai, kurias galima ekstrapoliuoti planuojamam projektui; 
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• Ekspertinis įvertinimas. Taikomas tuomet, kai kitų vertinimo metodų taikyti nėra 

galimybės, tačiau rinkos tyrimai, turima patirtis ir kita prienama informacija leidžia daryti 

tam tikras prielaidas dėl planuojamo projekto kaštų. 

Sąnaudos ir jų kaštai agreguojami pagal programas bei visam megaprojektui. Lentelėje 4.5-1 

pateikiami planiniai EN kaštai (2018 m. kainomis) nuo 2019-01-01 iki EN programos pabaigos, 

agreguoti iki programų lygmens ir ES finansinių perspektyvų laikotarpių. 

Lentelė 4.5-1 Planiniai* EN kaštai per likusį laikotarpį (2018 m. kainomis) 

Programa 

planiniai kaštai, mln. eurų 

(agreguoti ES finansinių perspektyvos laikotarpiais) 

2019-2020 2021-2027 2028-2034 2035-2038 VISO: 

Р.0. Įmonės veiklos 

organizavimas 
23,83 66,63 53,21 24,44 166,1 

P.1. Pasiruošimas 

eksploatavimo nutraukimui 
45,85 48,29 32,81 10,83 137,8 

P.2. Objektų išmontavimas / 

griovimas ir aikštelės 

rekultivavimas 

26,39 154,92 224,95 137,41 543,7 

P.3. PBK tvarkymas 7,69 5,21 1,63 0,93 15,5 

P.4. Atliekų tvarkymas 31,01 128,46 117,74 40,13 317,3 

P.5. Poeksploatavimas 40,68 112,12 94,42 24,23 271,4 

Baziniai kaštai, VISO: 175 516 525 236 1 452 

*) Planiniai kaštai (planned value, PV) turi būti suprantami kaip kaina darbų, kuriuos 

numatoma atlikti per nurodytą laikotarpį (PV reikšmėje neįskaičiuojama nealiktų darbų 

„skola“, kuri susikaupė dėl projektų vėlavimo iki 2018-12-31). 

VĮ Ignalinos AE sąnaudos planuojamos ir apskaitomos ne tik pagal projektus ir programas, bet 

ir pagal įvairias kategorijas ir jų sub-kategorijas: 

• VĮ Ignalinos AE personalo darbo sąnaudos, kurios apima tokias sub-kategorijas: 

 personalo darbo užmokestį; 

 pajamų mokestį; 

 socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmoks; 

 įmokas į garantinį fondą; 

 išeitines išmokas; 

 nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas. 

• Priimto personalo darbo sąnaudos (ne įmonės darbuotojai, bet dirbantys pagal laikinas 

sutartis (pvz. patarėjai, konsultantai). 

• Rangos būdu atliekami darbai ir paslaugos. 

• Prekės (visa eilė subkategorijų) 

• Energijos išteklių tiekimo sąnaudos, kurios apima tokias subkategorijas: 

 elektros energijos; 

 šilumos energijos; 

 dujų; 

 vandens; 
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 kitas. 

• Sąnaudos bendrosioms išmokoms, kurios apima tokias subkategorijas: 

 mokestį už gamtos išteklius; 

 mokestį už aplinkos taršą; 

 žemės mokestį; 

 valstybės rinkliavą (už licencijas, leidimus statyti, kt.); 

 mokestį už transporto priemones.  

Lentelėje 4.5-2 pateikiami prognozuojami baziniai EN kaštai (2018 m. kainomis) nuo 2019-01-

01 iki EN programos pabaigos, agreguoti pagal kaštų kategorijas. 

Lentelė 4.5-2 Prognozuojamos sąnaudos pagal kaštų kategorijas (2018 m. kainomis) 

Kaštų kategorija 

planiniai kaštai (PV*), mln. Eur 

(agreguoti ES finansinių perspektyvos laikotarpiais) 

2019-2020 2021-2027 2028-2034 2035-2038 VISO: 

Nuosavo (įmonės) personalo 

darbo sąnaudos  
78,24 242,79 260,22 61,00 642,2 

Darbai ir paslaugos (rangos 

sutartys) 
52,16 117,24 113,30 142,39 425,1 

Prekės 23,16 85,69 94,18 18,47 221,5 

Energijos ištekliai 20,99 66,59 55,22 13,69 156,5 

Bendrosios išmokos ir 

mokesčiai 
0,91 3,33 1,84 0,43 6,5 

Baziniai kaštai, VISO: 175 516 525 236 1 452 

Išeitinės išmokos (**) 0,69 1,22 1,98 1,82 5,71 

**) Išeitinės išmokos VĮ Ignalinos AE darbuotojams nėra įtrauktos į personalo darbo sąnaudas 

ar priskirtos kokiems nors projektams, nes šios išmokos nėra susijusios su atliekamo darbo 

apimtimis, o jų įtraukimas į planibius kaštus iškraipytų projektų pažangos matavimą 

uždirbtosios vertės metodu. 

Sąnaudų išskaidymas pagal kaštų kategorijas yra būtinas tam, kad tinkamai planuoti 

finansavimo poreikį – skirtingos išlaidų eilutės turi tam tikrus finansavimo apribojimus, yra 

finansuojamos iš skirtingų šaltinių (skiriasi jų finansavimo mechanizmai).  

VĮ Ignalinos AE apskaitos ir planavimo informacinės sistemos yra integruotos, o tai leidžia tiek 

planuoti, tiek apskaityti kaštus vieningu būdu.  

4.5.1 Infliacijos įtakos vertinimas 

Šiame GENP kaštų vertinimas atliekamas 2018 metų kainų lygiu. Tačiau Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimo darbai tęsis dar du dešimtmečius, todėl planuojant finansavimą 

ilgalaikėje perspektyvoje būtina įvertinti infliacijos įtaką.  

Planavimo tikslais priimama prielaida (tokia pat kaip ir GENP 07 leidime), kad eksploatavimo 

nutraukimo kaštus įtakos metinė 3% infliacija. Vartojimo prekių ir paslaugų infliacijos 

prognozės 2018–2023 m. yra nuo 2,2% iki 2,7% (pagal Lietuvos banko [12] ir Tarptautinio 

valiutos fondo [13] informaciją), tačiau turi būti įvertinama tai, kad vartotojų kainų pakitimų 

indeksas nevisiškai atitinka eksploatavimo nutraukimo išlaidų struktūrą. Atsižvelgiant į tai, kad 

pagal Finansų ministerijos pateiktą prognozę 2018-2021 m. Lietuvoje prognozuojamas darbo 
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užmokesčio augimas vidutiniškai 7,2% per metus [14, 15] ir tai, kad didžiausia dalis Ignalinos 

AE eksploatavimo nutraukimo išlaidų yra susijusios su žmogiškųjų resursų naudojimu bei 

statybos ir infrastruktūros vystymo darbais, kurių kaštai auga didesniais tempais nei vartojimo 

prekių ir paslaugų infliacija, planuojant daroma prielaida, kad eksploatavimo nutraukimo kaštus 

įtakos metinė 3 % infliacija. Infliacijos koeficiento (kuris parodo kiek kartų padidės išlaidos 

lyginant su 2018 metais) dydis yra pateiktas lentelėje 4.5-3, o infliacijos sąlygotas kaštų 

padidėjimas pateiktas lentelėje 4.5-4. 

Lentelė 4.5-3 Infliacijos koeficientas pagal metus  

Metai  
Infliacijos 

koeficientas 
Infliacijos %  Metai  

Infliacijos 

koeficientas 

Infliacijos  

%  

2018 1,000 0,0 2029 1,384 38,4 

2019 1,030 3,0 2030 1,426 42,6 

2020 1,061 6,1 2031 1,469 46,9 

2021 1,093 9,3 2032 1,513 51,3 

2022 1,126 12,6 2033 1,558 55,8 

2023 1,159 15,9 2034 1,605 60,5 

2024 1,194 19,4 2035 1,653 65,3 

2025 1,230 23,0 2036 1,702 70,2 

2026 1,267 26,7 2037 1,754 75,4 

2027 1,305 30,5 2038 1,806 80,6 

2028 1,344 34,4    

Lentelė 4.5-4 Infliacijos įtaka prognozuojamiems EN kaštams 

 

planiniai kaštai (PV), mln. Eur 

(agreguoti ES finansinių perspektyvos laikotarpiais) 

2019-2020 2021-2027 2028-2034 2035-2038 VISO: 

Baziniai kaštai 175,5 515,6 524,7 236,0 1 451,8 

Infliacijos priedas 8,1 101,9 240,6 168,5 519,1 

Prognozuojami kaštai 

įvertinant infliaciją, VISO: 
183,6 617,5 765,4 414,5 1 971 

4.5.2 Planavimo neapibrėžtumai  

Bet koks planas turi tam tikrų neapibrėžtumų, o Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, kuris 

truks dar ~20 metų, kontekste, neapibrėžtumai gali būti itin dideli. Tik keletas iš daugelio 

neapibrėžtumus sąlygojančių aplinkybių iliustruoja tai, kad lūkesčiai dėl sąnaudų vertinimo 

patikimumo turėtų būti realistiški: 

• Planavime priimtos svarbios prielaidos (pvz. kad pramoninių atliekų sąvartyno kontrolė 

galės būti panaikinta, kad bus įmanoma pašalinti taršą iš statinių konstrukcijų, etc.), tačiau 

jei pasirodytų, kad tos prielaidos nepasitvirtina, tuomet reikėtų atlikti daugiau darbų, 

sutvarkyti daugiau atliekų ir t.t. Kol kas šie kaštai nėra vertinami, tačiau tai dar nereiškia 

kad lūkesčiai išsipildys ir didelės apimties papildomų darbų nereikės daryti; 

• Informacija apie išmontuotinos įrangos ir griautinų statinių konstrukcijų apimtis bei jų 

užterštumą vis dar nėra išsami, todėl tiek griovimo darbų, tiek atliekų tvarkymo sąnaudos 

gali būti vertinamos tik labai apytikriai; 
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• RBMK reaktorių ardymo darbai dar niekada nebuvo atliekami, kokia technologija ir įranga 

bus panaudota Ignalinos AE atveju nėra žinoma, tad reaktorių išmontavimo darbų sąnaudų 

ir jų kaštų dydis kol kas yra tik bandymas įvertinti, o ne pamatuotas planavimas; 

• Pirkimo procedūros didelės apimties rangos paslaugoms pirkti (pvz. paviršinio atliekyno 

statybos, reaktoriaus išmontavimo techninio projekto parengimo, etc.) dar nepradėtos, tad 

prognozuoti kokia bus tų paslaugų kain galima tik apytikriai; 

Sąnaudų ir jų kaštų planavimo tikslumas priklauso nuo projekto brandos ir planavimo horizonto 

- kuo arčiau yra planuojamų darbų pradžia, tuo didesnė yra projekto branda ir didesnis 

planavimo tikslumas. Ir atvirščiai, tolimos perspektyvos darbų planavime yra dideli 

neapibrėžtumai. Priimama prielaida, kad EN darbų planavime galimos tokios kaštų paklaidos 

[17]: 

 einamų ir būsimų pirmų metų veiklos planavimas: -5/+10%; 

 prelininarus planavimas 3 metų laikotarpiui: -10/+20%; 

 perspektyvinis planavimas 7 metų laikotarpiui: -15/+30%; 

 strateginis planavimas iki EN programos pabaigos: -25/+50%. 

Dėl neapibrėžtumų, neišvengiamų tokio tolimo horizonto planavime, prognozuojami kaštai 

atspindi tuos lūkesčius ir tą planą, kurį šiai dienai įmanoma padaryti. GENP nekeliamas tikslas 

kiekybiškai įvertinti neapibrėžtumus, tačiau metinėje sąnaudų diagramoje (pav. 4.5-1) prie 

prognozuojamų kaštų pateikiamas „paklaidų koridorius“, kuris vizualiai iliustruoja kad EN 

programos biudžetas gali svyruoti gana plačiame diapazone. 

4.5.3 Rizikų valdymas ir rizikų kaštai 

Eksploatavimo nutraukimo projektai (kaip ir bet kurie kiti projektai) neatsiejami nuo rizikų. VĮ 

Ignalinos AE yra diegiama rizikų valdymo sistema [10, 11], kuri remiasi ISO 31000, 

PMBOOK© standartais ir TATENA rekomendacijomis rizikų valdymo srityje. Pagrindinė 

rizikų valdymo veikla yra nukreipta į vykdomų eksploatavimo nutraukimo projektų rizikų 

mažinimą (t. y. valdomos tos rizikos, kurios turi įtaką projektų tikslams, terminams ir 

sąnaudoms). Rizikų valdymas projektuose diferencijuojamas pagal projektų brandumo lygį: 

I Rizikų valdymas einamuose projektuose 

Rizikų valdymas einamiems ir suplanuotiems artimiausioje ateityje vykdyti projektams 

susideda iš rizikų identifikavimo, rizikų analizės, rizikų įvertinimo, rizikų švelninimo 

priemonių planavimo, periodinės rizikų kontrolės procesų. Tokiuose projektuose rizikos yra 

identifikuojamos, vertinamos tiek artimiausiai perspektyvai, tiek, pagal galimybes, ir tolimesnei 

perspektyvai. Vertinimas atliekamas pagal galimą rizikų poveikį projektų tikslams. Įvertinimui 

pagal galimybes naudojami ne tik kokybiniai, bet ir kiekybiniai rizikų vertinimo metodai. Šis 

vertinimas atliekamas rizikų registro (RR) pagrindu. 

II Rizikų valdymas ateities projektuose 

Projektams ir darbų paketams, kurių pradžia yra tolimoje ateityje, atliekamas tik preliminarus 

rizikų kaštų įvertinimas pagal standartizuotą metodą. Naudojami tam tikri koeficientai, kurie 

priklauso nuo projekto darbų sudėtingumo. Pagal tai nustatyto rizikos koeficiento reikšmės ir 

projekto bazinių kaštų sandauga ir duoda rizikos išraišką finansine verte. Artėjant darbų 

pradžiai ir detaliau suplanavus projektą bei patikslinus duomenis projekto rizikos yra 

pakartotinai vertinamos pagal einamų projektų rizikų valdymo tvarką.  

2018 m. pabaigai visų projektų rizikų vertė yra 124,1 mln. Eurų [16]. Rizikos vertė čia 

suprantama kaip rizikos įvykio tikimybės ir rizikos pasireiškimo (poveikio) sandauga, išreikšta 
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finansine verte ir agreguota visiems projektams. Tai tarsi tam tikra „finansinė pagalvė“, būtina 

tam, kad valdyti rizikas ir kompensuoti jų poveikį. Būtina pažymėti, kad projektų eigoje rizikos 

kinta, tad laikui bėgant kinta ir jų vertė (nurodyta suma yra aktuali 2018 m. pabaigai). 

Kol kas eksploatavimo nutraukimo rizikų valdymas yra dalinio pobūdžio – nors rizikos ir 

identifikuojamos, įvertinamos kiekybiškai bei numatomos priemonės jų valdymui, tačiau jų 

valdymas galimas tik tiek, kiek tai nereikalauja papildomų finansinių sąnaudų. Nei projektų 

finansavimo sutartyse, nei VĮ Ignalinos AE veiklos finansavimo sutartyse nėra numatomas nei 

rizikų valdymo biudžetas, nei išlaidos nenumatytiems atvejams. Nėra aiškaus ir vieningo 

mechanizmo kaip šios lėšos turi būti planuojamos, skiriamos ir galėtų būti panaudojamos kai 

to prireikia. Nei projektų, nei įmonės / padalinių vadovai savo dispozicijoje neturi rizikų 

valdymo biudžeto, o rizikai materializavusis kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualaus 

sprendimo kaip ir iš kokių šaltinių kompensuoti tą poveikį.  

Rizikų valdymas yra būtina projektų valdymo sudedamoji dalis, o jų valdymui būtini resursai. 

EN projektų rizikų valdymo sistema turi būti vystoma derinant ją su finansavimo 

mechanizmais, todėl būtinas ne tik VĮ Ignalinos AE, bet ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimas. 

GENP kaštų planavimo kontekste rizikų vertė pridedama prie projektų planinių kaštų. Ateityje, 

sutarus dėl rizikų valdymui reikalingų lėšų skyrimo mechanizmų, šis suma turėtų būti peržiūrėta 

priklausomai nuo pasiektų susitarimų, pvz. paskirstant šias lėšas į rizikų valdymo biudžeto dalį 

(t. y. lėšas, kurios skirtos proaktyviam rizikų valdymui, kurios būtų projektų vadovų 

dispozicijoje) ir į atsargą rizikų poveikiui kompensuoti (t. y. lėšas, kurios būtų įmonės vadovo, 

įmonės valdybos ar lėšų administratoriaus dispozicijoje). 

Rizkų klausimai dalinai persidengia su neapibrėžtumų klausimais, todėl pažanga rizikų 

valdymo srityje leistų siaurinti „paklaidų koridorių“ ir patikimiau prognozuoti būsimus EN 

kaštus. 

4.5.4 Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo kaštų prognozė 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo megaprojekto skaitmeninis modelis leidžia pateikti 

kaštų prognozę įvairiais pjūviais ir formatais. Įvertinant tai, kad GENP yra strateginio 

(ilgalaikio) planavimo dokumentas, lentelėje 4.5-5 pateikiama agreguota informacija finansinių 

perspektyvų laikotarpiams. 

Lentelė 4.5-5 Prognozuojami kaštai 

 

prognozuojami kaštai, mln. Eur 

2019-2020 2021-2027 2028-2034 2035-2038 VISO: 

Baziniai kaštai* 175,5 515,6 524,7 236,0 1 451,8 

Infliacijos priedas 8,1 101,9 240,6 168,5 519,1 

Išeitinės išmokos 0,69 1,22 1,98 1,82 5,7 

Rizikų vertė nepaskirstyta 124,1 

Prognozuojami kaštai, VISO: 184,3 618,7 767,4 406,3 2 101 

*) Planiniai kaštai (planned value, PV), žr. paaiškinimą prie lentelės 4.5-1 

Planuojamų kaštų prognozė (be rizikų dedamosios) laiko skalėje pateikiama diagramoje 

žemiau. Ši diagrama iliustruoja kiekvienų metų sąnaudas (už kokią sumą pinigų planuojama 

atlikti darbų), tai nėra tapatu finansavimo poreikiui (nes daliai projektų finansavimas jau yra 
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skirtas), be to čia neįvertinti kai kurių projektų vėlavimai (žr. paaiškinimą po lentelė 4.6-1). Ši 

diagrama iliustruoja infliacijos įtaką ir planavimo „paklaidų koridorių“. 

Pav. 4.5-1 Metinės ir suminės sąnaudos 

 

2014 m. GENP leidime buvo pateiktas sąnaudų pasiskirstymas pagal tarptautinę eksploatavimo 

nutraukimo išlaidų struktūra ISDC (angl. International Structure for Decоmmissioning Cost) 

[6]. Megaprojekto skaitmeninieme modelyje ši sąnaudų struktūra yra ir toliau palaikoma, tačiau 

ji nėra taikoma nei planuojant, nei finansuojant, nei apskaitant IAE EN sąnaudas, todėl šiame 

GENP leidime tokia informacija nepateikiama. 

4.6 Eksplatavimo nutraukimo grafiko ir kaštų pokyčiai 

Laikotarpyje nuo 2014 m. (kuomet buvo patvirtintas GENP 7 leidimas) iki 2018 m. pabaigos 

buvo užbaigti ar uždaryti 8 projektai: 

• projektas 1208 „Galimybės pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į galutinį atliekyną 

inžinerinis tyrimas“. Projektas buvo uždarytas (restruktūrizuotas), tolimesnės veiklos, 

susijusios su sąvartyno stebėsena ir uždarymu vykdomos projekto 4202 „Kietųjų 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ apimtyje; 

• projektas 1218 „Reaktoriaus atliekų laikinosios saugyklos sukūrimas (В38)“ uždarytas, 

toliau šie darbai tęsiami projekto 2103 „1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos 

išmontavimas įskaitant abiejų blokų reaktorių atliekų saugyklos parengimą“ apimtyje. 

Priklausomai nuo pasirinkto varianto saugyklos įrengimas bus vykdomas arba projekto 

2103 apimtyje, arba bus inicijuotas naujas projektas; 

• projektas 1223 „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas“ 

buvo uždarytas, kadangi vėluoja susijusių projektų 1206 ir 1207 (atliekynų statybos 

projektai) įgyvendinimas. Projekto darbai ir jų kaštai perkelti į minėtų atliekynų statybos 

projektų apimtis; 

• Projektas 1402 „2-ojo bloko DPCK sistemos dezaktyvacija“ - suplanuoti darbai atlikti, 

projektas užbaigtas; 

• Projektas 1403 „KVĮ-1,2 jonitinių dervų dezaktyvacija dezaktyvacija“ - suplanuoti darbai 

atlikti, projektas užbaigtas; 
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• Projektas 2208 „D0 bloko įrangos išmontavimas“ – visa neužteršta įranga išmontuota, o 

likusios radioaktyviomis medžiagomis užterštos įrangos išmontavimas perkeltas į projekto 

2301 „1-ojo bloko objektų nugriovimas“ apimtis; 

• Projektas 2211 „V2 bloko įrangos išmontavimas“ panaikintas, o jo darbų apimtys 

išskaidytos ir perkeltos į projektus 2210 „A2 bloko įrangos išmontavimas“ ir 2301 „1-ojo 

bloko objektų nugriovimas“; 

• Projektas 2215 „117/2 pastato įrangos išmontavimas“ - suplanuoti darbai atlikti, projektas 

užbaigtas. 

Tuo pačiu laikotarpiu buvo inicijuoti 5 nauji projektai: 

• Projektas 1103 „Eksploatavimo nutraukimo licencija“. Projektas inicijuotas tuo tikslu, kad 

koordinuoti licencijavimo darbus ir gauti EN licenciją tuomet, kai tik iš BEO bus išvežtas 

visas branduolinis kuras. Dėl šio projekto inicijavimo bendra EN kaina nepasikeitė, nes 

reikiami resursai ir kaštai buvo perkelti iš projekto 0001; 

• Projektas 1226 „Naujo pastato statybos projektas“. Projekto apimtyje planuojama statyti 

naują administracinį pastatą su informaciniu centru ir taip optimizuoti senų ir energetiškai 

neefektyvių administracinių pastatų išlaikymo sąnaudas; 

• Projektas 1227 „Naujos automatizuotos nuotekų siurblinės įrengimas“ vykdomas tikslu 

sumažinti eksploatacines sąnaudas pakeičiant pasenusią siurblinę 437/1 į naują pilnai 

automatizuotą infrastruktūros objektą; 

• Projektas 2103 „1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimas įskaitant abiejų 

blokų reaktorių atliekų saugyklos įrengimą“ buvo suformuotas perkeliant didelę dalį darbų 

iš projektų 2101 ir 2102; 

• Projektas 3103 „Kuro išlaikymo basienų dugno nuosėdų išvalymas“ yra inicijavimo 

stadijoje. Šio projekto apimtyje turėtų būti įdiegta įranga, leisianti išvalyti kuro išlaikymo 

baseinų dugną nuo įvairių nuosėdų (galimai turinčių branduolinio kuro dalių) ir atlikti 

baseinų dugno valymo darbai. 

GENP 7 leidime buvo planuojama, kad EN darbai bus užbaigti iki 2038 metų pabaigos. Tuo 

metu buvo planuojama, kad reaktorių išmontavimo technologiniai projektai bus rengiami 

savomis jėgomis, VĮ Ignalinos AE personalas atliks reaktorių išmontavimo darbus o reaktoriai 

bus išmontuojami vienas po kito. Buvo planuojama, kad 1-o bloko R3 zonos išmontavimo 

darbai bus pradėti 2022 m., 2-o bloko – 2027 m., darbų pabaiga bus 2034 m. pradžioje. Vėliau, 

įvertinus kad VĮ Ignalinos AE neturi pakankamai žmogiškų resursų ir kompetencijų, buvo 

nuspręsta pirkti projektavimo paslaugas, tačiau įmonė nesulaukė suinteresuotų šalių pritarimo 

pasirinktai pirkimo strategijai, o užsitęsusios diskusijos lėmė kad tik 2017 metų pabaigoje buvo 

priimtas sprendimas pakeisti reaktorių išmontavimo projektinę koncepciją – buvo nutarta, kad 

pirmiausia turi būti atlikta optimalaus techninio sprendimo paieška, o tada daromas techninis 

išmontavimo projektas, t. y. projektavimo paslaugos turi būti perkamos dviem etapais. 2018 m. 

pabaigoje įvetinus rinkos dalyvių reakciją į planuojamą projektavimo paslaugų pirkimo 

strategiją vėl grįžta prie vieno etapo pirkimo. GENP atnaujinimo metu tarp VĮ Ignalinos AE ir 

CPVA dar vyksta diskusijos dėl finansavimo sąlygų ir kitų svarbių klausimų. Rengiant GENP 

darbų grafiką priimtos tam tikros prielaidos dėl pirkimo organizavimo, tačiau bet kokiu atveju 

projektavimo darbams atlikti bus pasitelkiami rangovai, turintys didesnę patirtį ir 

žmogiškuosius resursus. Tam, kad išlaikyti EN programos pabaigos datą nepaiskeitusią, abiejų 

reaktorių išmontavimas turės būti vykdomas lygiagrečiai, o ne nuosekliai kaip kad buvo 

planuota anksčiau. 
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Priede Nr. 1 yra pateikta sąnaudų prognozė kiekvienam projektui, kur nurodomos projekto 

planinės sąnaudos nuo 2014 m. iki EN programos pabaigos ir to pačio laikotarpio planinės 

sąnaudos, patikslintos atsižvelgiant į 2018 m. situaciją. Nurodytos planuojamos projektų 

sąnaudos pateikiamos tik GENP 07 ir GENP 2018 palyginimo tikslu, jie neturi būti suprantami 

kaip projekto sutarčių suma ar pilna projekto kaina. 

Visos EN programos kaštų pokyčių palyginimas pateikiamas lentelėje 4.6-1.  

Lentelė 4.6-1 EN kaštų palyginimas (2018 m. planas vs 2013 m. planas) 

GENP 

leidimas 

Faktinės 

išlaidos iki 

2013-12-31*, 

mln. Eur 

Prognozuojami kaštai, mln. Eur 

baziniai 

kaštai 

infliacijos 

priedas 

kiti 

priedai 

rizikų 

vertė 
VISO: 

07 (2014 m.) 
718.3 

1 874.1 694,6 - 90.0 3 377 

2018 m. 1 949.3 519.1 5.7 124.1 3 316 

skirtumas - +75.2 -175.5 +5.7 +34.1 -61 

*) Nuo 2014 m. IAE pradėta taikyti projektų planavimo sistema, įgalinanti matuoti jų pažangą 

uždirbtosios vertės metodu, o iki tol atliktų darbų kaštai apskaitomi bendra suma (718,3 mln. Eur) 

EN programos baziniai kaštai buvo peržiūrėti ir patikslinti, dėl toliau išvardintų priežasčių jie 

padidėjo 75 mln. Eurų:  

• Reaktorių išmontavimo atliekų tarpinės saugyklos kaštų padidėjimas nuo 5.1 mln. Eur iki 

30 mln. Eur (+24.9 mln. Eur); 

• PBK tvarkymo kaštų padidėjimas nuo 11.6 iki 25.3 mln. Eur (+13.7 mln. Eur); 

• KAIK (B2 komplekso) išmontavimo kaštai (anksčiau nebuvo vertinami, +11 mln. Eur); 

• Už Ignalinos AE aikštelės ribų esančios infrastruktūros išmontavimas (anksčiau nebuvo 

planuotas, +15.1 mln Eur)5; 

• LPBKS ir KRATSK (B1 ir B3/4 projektai) rangos sutarčių papildymai (+8.1 mln. Eur); 

• Statinių ir teritorijos priežiūros kaštų padidėjimas dėl naujai pastatytų objektų (LPBKS, 

KRATSK, +2.4 mln. Eur). 

Tačiau infliacijos priedas (vertinamas tuo pačiu būdu kaip ir 2014 m., priėmus tą pačią prielaidą 

kad metinė infliacija bus 3%) dėl 5 metais sutrumpėjusio laikotarpio sumažėjo 175 mln. Eurų. 

2014 m. nebuvo skaičiuota kiek lėšų reikės darbuotojų išeitinėms išmokoms. Naujame GENP 

leidime tai įvertinta, tačiau net ir su šiuo priedu bei detalesniu rizikų vertinimu prognozuojami 

suminiai EN programos kaštai sumažėjo 61 mln. Eurų ir 2018 m. vertinimu bus 3 316 

mln. Eurų. 

Per 5 metų laikotarpį, praėjusį nuo GENP 07 išleidimo, faktinės išlaidos padidėjo 456 mln. 

Eurų. Per šį laikotarpį buvo atlikta didžioji dalis suplanuotų darbų, tad būsimos sąnaudos 

sumažėjo atitinkamai. 2019-2038 metų laikotarpiu prognozuojami kaštai yra 2101 mln. Eurų 

(žr. lentelę 4.5-5), tačiau prie jų būtina pridėti neatliktų darbų „skolą“, kuri 2018 m. pabaigai 

sudarė ~41 mln. Eurų (tai skirtumas tarp iki 2018 m. pabaigos planuotų atlikti darbų vertės ir 

                                                 
5 Apima geležinkelio liniją tarp IAE ir Dūkšto, įrangos bazėje esančius statinius, hidrotechninius statinius 
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faktiškai atliktų darbų vertės). Įvertinus neatliktų darbų „skolą“, infliacijos, rizikų ir kitų priedų 

pokytį gauname, kad būsimi kaštai sumažėjo 517 mln. Eur. 

Lentelė 4.6-2  Patirtos išlaidos ir būsimi kaštai 

Apskaitos data 
Faktinės išlaidos*, mln. 

Eur 
Būsimi kaštai, mln. 

Eur 
VISO: 

2013-12-31 718.3 2 658.7 3 377 

2018-12-31 1 174.6 2 141.8 3 316 

skirtumas + 456.3 -516.9 -61 

*) faktinės išlaidos periodo pabaigoje (2013-12-31 ir 2018-12-31). Ši suma turi būti suprantama kaip 

buhalterinė vertė (tiek pinigų buvo išleista). Daugiau informacijos apie faktines išlaidas pateikiama 

12 skyriuje „EN kaštai ir finansavimas“ 

2018 m. pabaigai yra keletas projektų, atsiliekančių nuo savo tikslinių grafikų (jų neatliktų 

darbų apimtys didžiąja dalimi ir sudaro tą „neuždirbtos vertės skolą“). Šie projektai atsilieka 

nuo savo grafiko tiek, kad tokio atsilikimo neįmanona kompensuoti jokiomis racionaliomis 

priemonėmis: 

• Projektas 1206 „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas (В19-2)“, 

atliekynas turėjo būti pradėtas ekspoatuoti 2019 m. pradžioje, tačiau statybos buvo 

sustabdytos ir iki 2018 m. pabaigos nebuvo atnaujintos; 

• Projektas 1207 „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų 

paviršinis atliekynas (В25)“. Rangos sutartis turėjo būti pasirašyta 2017 m. pradžioje, 

tačiau dėl eilės problemų iki 2018 m. pabaigos tai nebuvo padaryta; 

• Projektas 2306 „129 pastato nugriovimas“, parengiamieji darbai turėjo būti užbaigti 2017 

m., tačiau dėl teisinės kolizijos susijusios su BEO statinio samparata iki šiol nėra padaryti. 

Priede Nr. 2 pateiktame grafike pavaizduoti aktualūs projektų grafikai (t. y. tokios projektų 

pabaigos datos, kurios atitinka esamą situaciją). Tačiau projektų tiksliniai planai, nors ir 

nebeatitinkantys tikrovės, kol kas nėra keičiami, nes priešingu atveju tai be pagrindo pakeistų 

projektų pažangos rodiklius, matuojamus uždirbtosios vertės metodu (vėluojantys projektai 

staiga pasidarytų nebevėluojantys). Šių projektų tiksliniai planai bus pakeisti tuomet, kai bus 

pasiektos esminės gairės (susitarimai su rangovais) ir atsiras prielaidos užfiksuoti planus, kurie 

bus įpareigojantys tiek VĮ Ignalinos AE, tiek paslaugas teikiantiems rangovams. Pakeitus 

tikslinius planus pasikeistų ir lentelėse 4.5-4 ir 4.5-5 nurodyti būsimi kaštai. Šios 

„manipuliacijos“ yra susijusios su projektų pažangos matavimu uždirbtosios vertės metodu 

(patvirtintų biudžetų ir terminų keisti negalima tol, kal suinteresuotos šalys dėl to nesusitarė). 

4.7 Projektų įgyvendinimo kontrolė 

Visų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo eiga yra kontroliuojama 

naudojant uždirbtosios vertės metodą (EVM – earned value management). Šio metodo esmė -- 

projekto planinių verčių (PV – planned value) palyginimas su atliktų darbų apimtimi (EV – 

earned value) bei faktiniais tų darbų kaštais (AC – actual cost). Tam kad EVM metodika veiktų 

yra svarbu užfiksuoti projektų planines vertes PV, t.y. suinteresuotos šalys turi susitarti dėl 

atskaitos dydžio, pagal kurias vėliau bus matuojamas projekto progresas. GENP yra tas 

dokumentas, kuriame projektų planinės vertės gali būti užfiksuotos, projektų PV dydžiai 

kievieniems metams yra pateikti priede Nr. 3. 
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Kontroliuojant projektų eigą kiekvieną mėnesį matuojamos tokos projektų pažangos 

charakteristikos: 

• grafiko indeksas SPI (shedulle performance index), SPI=EV/PV; 

• kaštų indeksas CPI (cost performance index), CPI=EV/AC; 

• nuokrypis nuo grafiko SV (shedulle variance), SV=EV-PV; 

• nuokrypis nuo biudžeto CV (cost variance), CV=EV-AC 

Biudžeto ir grafiko valdymo tikslais pagal poreikį skaičiuojami ir kiti EVM rodikliai (pvz. 

prognozuojamos sąnaudos projekto užbaigimo datai, prognozuojama projekto pabaigos data ir 

kiti). Ši informacija teikiama suinteresuotoms šalims tam, kad būtų priimami reikiami projektų 

valdymo sprendimai, sprendžiani finansavimo klausimai. 
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SKYRIAUS NUORODOS 

1. TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 1369/2013 2013 m. gruodžio 13 

d. dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo 

pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006; 

2. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014 08 07, dėl 2014–2020 m. 

Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo 

pagalbos programų taikymo taisyklių. 

3. VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategija (patvirtinta LE Energetikos ministro 

2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-19); 

4. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinis veiklos planas, 

patvirtintas 2015m. vasario 9d. LRV nutarimu Nr. 137 (pakeistas 2018 m. gruodžio 27d. 

nutarimu Nr. 1341); 

5. График мегапроекта снятия с эксплуатации на 3-летний период 2017-2019 г. 

(уровень 2, структурный узел МР, график являеться выборкой проектов на 2016-

12-06), DVSed-0115-1; 

6. Projektų planuojamų sąnaudų 2018-2020 metų laikotarpio kontroliniai rodikliai, 

MnDPl-26(15.65.1); 

7. VĮ Ignalinos AE veiklos strategijos įgyvendinimo 2018 metų priemonių planas, 

patvirtintas LR energetikos ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1-75; 

8. Ignalinos programos projekto Nr. 1A.18/01/ADA.19 „IAE eksploatavimo nutraukimo 

metinės veiklos ir su jomis susijusios išlaidos 2019 metams“ specialioji finansavimo 

sutartis Nr. ADA.19 St-125(13.74) 

9. Eksploatacijos nutraukimo projektų valdymo procedūros aprašas, MS-2-022-1 / DVSta-

2211-1; 

10. VĮ Ignalinos atominės elektrinės korporatyvinių rizikų valdymo instrukcija; 

11. VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų rizikų valdymo 

instrukcija, DVSed-2212-11; 

12. Ekonomikos analizė ir prognozės, Lietuvos bankas, 2018 m. kovo mėn. prognozė 

https://www.lb.lt/lt/mv-ekonomikos-analize-ir-prognozes 

13. Inflation rate, average consumer prices, IMFDataMapper 

http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/LTU/EURO/EU. 

14. Ekonominės raidos scenarijus, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-

scenarijus. 

15. Lietuvos ekonominės raidos scenarijus 2018–2021 m. Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija, 2018 m. rugsėjis 

http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ERS%20aprasymas%202018-09-

12.pdf. 

16. Rizikų valdymo ataskaita už 2018 m., Nr. At-771(4.11); 

17. AACE International Recommended Practice No. 18R-97. Cost estimate clasification 

system – as applied in engineering, procurement and construction for the process 

industries (2016) 

http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/LTU/EURO/EU
http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus
http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus
http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ERS%20aprasymas%202018-09-12.pdf
http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ERS%20aprasymas%202018-09-12.pdf


2018 m. leidimas 
GALUTINIS IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS 23 lapas iš 32 

4 DALIS. EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO DARBŲ PLANAVIMAS  

 

Priedas Nr. 1 Megaprojektą sudarančių projektų sąrašas, jų įgyvendinimo terminai ir prognozuojami kaštai (konfidenciali įmonės informacija) 

Programos 

dalies ID 

Projekto 

ID 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

statusas 

Projekto 

Pradžia 

GENP 07 (2014) GENP 2018 
Trumpas aprašymas 

pabaiga mln. Eur* pabaiga mln. Eur* 

P.0 ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PROGRAMA (bendrosios veiklos rūšys)     

Savo esme tai nėra projektai – tai įmonės veiklai / eksploatavimo nutraukimo veiklai užtikrinti būtinos 

tęstinės veiklos, sąlygojančios pridėtines išlaidas. Į projektų sąrašą šios veiklos įtrauktos tik dėl to, kad 

būtų galima vieningu būdu planuoti sąnaudas ir atsikaityti už išlaidas. 

Šios veiklos turės būti tęsiamos ir po to, kai IAE EN programa bus užbaigta (nurodyta pabaigos datą yra 

sąlyginė, atitinkanti datą kai bus užbaigta aikštelės rekultivacija ir EN programa bus laikoma užbaigta) 

P.0 0001 Įmonės valdymas  Aktyvus 2000-01-01 

2038-12-28 

 

2038-12-28 

 

P.0 0002 Priežiūra ir kokybės užtikrinimas Aktyvus 

2005-01-03 

  

P.0 0003 Komercinė veikla Aktyvus   

P.0 0004 Radiacinė ir ekologinė stebėsena Aktyvus   

P.0 0005 Fizinės saugos užtikrinimas Aktyvus   

P.0 0006 
Įmonės veiklos techninis 

užtikrinimas 
Aktyvus   

P.0 0007 
IAE eksploatavimo nutraukimo 

konsultacinė parama 
Aktyvus 2001-12-03 -  2020-12-31  Konsultacinė parama, teikiama tik TIENRF finansuojamiems projektams.  

P.1 PASIRUOŠIMO EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMUI PROGRAMA      

P.1.1 Išankstinių sąlygų IAE eksploatavimo nutraukimui užtikrinimas       

P.1.1 1101 Inžinerinis inventorizavimas Aktyvus 2005-12-01 2018-12-30  2021-10-29  

Projekto tikslas yra surinkti informaciją apie pirminius atliekų kiekius, t. y. sukurti vieningą duomenų bazę, 

kurioje būtų informacija apie Ignalinos AE komponentų ir įrenginių charakteristikas, aktualias planuojant ir 

įgyvendinant išmontavimo ir atliekų tvarkymo darbus (įrenginių tūris, masė, medžiagos iš kurių pagaminti 

ir pan., statybinių konstrukcijų tūris ir medžiagos). Plačiau ši tema aprašyta GENP 7.2 poskyryje 

„Išmontavimo objektai ir pirminiai atliekų kiekiai“ 

P.1.1 1102 Radiologinis apibūdinimas Aktyvus 2006-01-02 2037-12-31  2038-12-28  

Projekto tikslas yra surinki duomenis apie išmontuojamų Ignalinos AE objektų radiologines charakteristikas 

(užterštumas radionuklidais, dozės galia ir pan.). Ši informacija yra reikalinga planuojant išmontavimo ir 

atliekų tvarkymo darbus, planuojant ir projektuojant saugyklas ir atliekynus, rengiant įvairias saugos ir 

poveikio aplinkai  ataskaitas. Plačiau ši tema aprašyta GENP 6 skyriuje „Radiologinis apibūdinimas“ 

P.1.1 1103 Eksploatavimo nutraukimo licencija Aktyvus 2018-03-01 - - 2022-10-21  

Projekto tikslas yra gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją iš karto po to, kai iš energijos blokų bus 

pašalintas visas panaudotas branduolinis kuras. Į projekto apimtis įeina licencijos gavimui reikalingų 

dokumentų parengimas (pvz. GENP atnaujinimas, EN saugos analizės ataskaitos parengimas ir dar visa eilė 

kitų dokumentų) ir jų derinimas su suinteresuotomis institucijomis. Plačiau ši tema aprašyta GENP 3.4 

poskyryje „Eksploatavimo nutraukimo licencija“ 

P.1.2 Infrastruktūros modifikavimas      

P.1.2 1201 
Laikinoji panaudoto branduolinio 

kuro saugykla (B1)  
Aktyvus 2005-01-12 2017-10-02  2021-02-26  

Projekto tikslas - pastatyti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą su reikalinga infrastruktūra, 

pagaminti konteinerius, į kuriuos bus sudėtas visas energijos blokuose esantis PBK bei suprojektuoti ir 

įdiegti įrangą, reikalingą PBK pakrovimui į konteinerius ir konteinerių pervežimui iš energijos blokų į 

LPBKS. Į projekto apimtis įeina ir įrangos, reikalingos pažeisto kuro tvarkymui, projektavimas, gamyba ir 

įdiegimas (žr. GENP poskyrį 5.3.1 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo infrastruktūra“) 

P.1.2 1202 
Naujas kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų išėmimo kompleksas (В2) 
Aktyvus 2005-11-30 2018-11-18  2019-07-01  

Projekto tikslas yra suprojektuoti, pagaminti ir įdiegti įrangą, reikalingą atliekų išėmimui iš IAE teritorijoje 

esančių kietųjų RA saugyklų, tų atliekų pirminiam apdorojimui, pakrovimui į transportinius konteinerius, 

pačių transportinių konteinerių ir jų transporto priemonių projektavimą, gamybą ir įdiegimą bei visam šiam 

kompleksui reikalingos infrastruktūros įrengimą (žr. GENP poskyrį 5.3.2.1 „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo ir saugojimo kompleksas“) 

P.1.2 1203 

Naujas kietųjų radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo ir saugojimo 

kompleksas (В3,4) 

Aktyvus 2005-11-30 2018-11-18  2019-07-01  

Projekto tikslas yra pastatyti naują kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompleksą (ilgaamžių ir 

trumpaamžių atliekų saugyklas bei atliekų tvarkymo įrenginius (rūšiavimo, presavimo, deginimo, pakuočių 

parengimo) su reikalinga infrastruktūra. Šiame komplekse bus tvarkomos tiek iš senų saugyklų išimtos B, 

C, D, E, F klasių RA, tiek išmontavimo metu susidarančios B, C, D, E klasių atliekos (žr. GENP poskyrį 

5.3.2.1 „Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas“). 
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P.1.2 1204 

Medžiagų radioaktyvumo 

(nebekontroliuojamieji lygiai) 

matavimo įrenginiai (В10) 

Įvykdytas 2006-12-11 2010-06-30  2010-06-30  

Projekto apimtyje buvo pastatytas statinys ir sumontuota medžiagų radioaktyvumui matuoti reikalinga 

įranga: metalinių konteinerių ir statinių su atliekomis bendrojo gama aktyvumo matavimo įrenginys, 

spektrometrijos įrenginys, skirtas metalinių statinių su atliekomis radioaktyvumui matuoti, įsigytas 

mobilusis spektrometrijos įrenginys, skirtas stambių gabaritų objektų radioaktyvumui matuoti (žr. GENP 

poskyrį 5.3.2.2 „Medžiagų radioaktyvumo nebekontroliuojamų lygių matavimo įrenginiai“). 

P.1.2 1205 
Trumpaamžių labai mažo aktyvumo 

atliekų saugykla (В19-1) 
Įvykdytas 2008-07-04 2013-07-22  2013-07-22  

Projekto apimtyje buvo pastatyta buferinė saugykla – IAE aikštelėje esantis statinys, talpinantis 4 000 m3 A 

klasės atliekų, kuriame įrengtos radiologinio atliekų matavimo, transportavimo bei sandėliavimo sistemos. 

(žr. GENP poskyrį 5.3.2.3 „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinis 

atliekynas“) 

P.1.2 1206 
Trumpaamžių labai mažo aktyvumo 

atliekų atliekynas (В19-2) 
Aktyvus 2005-05-12 2016-08-20  2021-05-24  

Projekto tikslas yra pastatyti atliekyną trumpaamžėms labai mažo aktyvumo (A klasės) atliekoms, kuris 

talpintų 60 000 m3 tokių atliekų pakuočių, bei reikalingą infrastruktūrą (žr. GENP poskyrį 5.3.2.3 

„Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas“) 

P.1.2 1207 
Mažo ir vidutinio aktyvumo 

trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų 

paviršinis atliekynas (В25) 

Aktyvus 2009-01-01 2020-04-13  2023-08-29  

Projekto tikslas yra suprojektuoti ir pastatyti atliekyną trumpaamžėms mažo ir vidutinio aktyvumo (B ir C 

klasės) atliekoms bei tokiam atliekynui reikalingą pagalbinę infrastruktūrą (projekto aprašymas pateiktas 

GENP poskyryje 5.3.2.4 „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis 

atliekynas“) 

P.1.2 1208 

Inžinerinis galimybių tyrimas dėl 

pramoninių atliekų sąvartyno 

pertvarkymo į atliekyną  

Įvykdytas 2014-01-02 2016-08-30  2016-07-29  
Projekto apimtyje buvo atlikti atliekų aktyvumo ir kiekių tyrimai, numatytos priemonės kaip sąvartynas turi 

būti stebimas siekiant EN programos pabaigoje išlaisvinti jį iš radiacinės kontrolės. 

P.1.2 1210 Garo katilinė (B5/1) Įvykdytas 2003-07-01 2005-08-26  2005-08-26  Projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 5.3.3 „Šilumos ir garo tiekimo infrastruktūra“ 

P.1.2 1212 
Esančio techninės dokumentacijos 

archyvo modernizavimas (B6) 
Įvykdytas 2003-08-29 2005-08-26  2005-08-26  Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 5.3.4 „Techninių dokumentų archyvas“ 

P.1.2 1213 Šilumos katilinė (B5/2)  Įvykdytas 2003-07-02 2009-12-31  2009-12-31  Projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 5.3.3 „Šilumos ir garo tiekimo infrastruktūra“ 

P.1.2 1214 
Valdomas šuntuojantis reaktorius 

IAE AtS-330 kV (B16) 
Įvykdytas 2006-10-17 2008-09-03  2008-09-03  

Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 5.4 „Investicijos į infrastruktūrą, skirtą IAE 

sustabdymo pasekmių sušvelninimui“ 

P.1.2 1215 
Vamzdyno nuo šilumos katilinės iki 

IAE rekonstrukcija (B5/3) 
Įvykdytas 2003-10-27 2005-07-12  2005-07-12  

Projektų aprašymas pateiktas GENP poskyryje 5.3.3 „Šilumos ir garo tiekimo infrastruktūra“ 
P.1.2 1216 

IAE pastatų šilumos tiekimo 

sistemos modernizavimas (B5/5) 
Įvykdytas 2007-05-17 2010-05-31  2010-05-31  

P.1.2 1217 

IAE aikštelėje esančių šilumos tinklų 

magistralinių vamzdynų iškėlimas į 

paviršių (B5/4) 
Įvykdytas 2003-10-27 2005-10-25  2005-10-25  

P.1.2 1218 
Reaktoriaus atliekų laikinosios 

saugyklos sukūrimas (В38) 
Įvykdytas 2015-07-31 2022-03-31  2018-10-01  

Projekto apimtyje buvo parengta ir su VATESI suderinta saugos analizės ataskaita, kurioje pagrindžiama 

galimybė 158/2 pastate (cementuotų RA saugykloje) saugoti grafito atliekas, kurios susidarys vykdant 

projektus 2101 ir 2102 (išmontuojant pirmojo ir antrojo blokų reaktorių kanalus). 

P.1.2 1219 

Radioaktyviųjų metalo atliekų 

pirminio apdorojimo komplekso 

įrengimas pastate 130/2 (B27) 

Aktyvus 2005-01-03 2016-02-27  2019-12-31  

Projekto tikslas yra padidinti radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo našumą įrengiant kompleksą, 

kurio našumas ne mažesnis nei esančio G1 pastate. RA tvarkymo našumo padidinimas leis sutvarkyti visas 

A klasės metalines atliekas, kurios susidarys vykdant išmontavimo projektus A, B, V, D pastatuose, greičiau 

sutvarkyti atliekas sukauptas G1/G2 pastatų buferinėse zonose. Kompleksas bus įrengtas 130/2 pastate, kur 

bus sumontuota pjaustymo (juostinės staklės, plazminio pjaustymo įranga) ir dezaktyvavimo (šratasvaidės, 

aukšto slėgio vandens) įranga, kėlimo mechanizmai, kompresoriai ir kita pagalbinė įranga. Šiame komplekse 

bus galima apdoroti ir didelių gabaritų komponentus (pvz. pagrindinių cirkuliacinių siurblių dalis, didelio 

diametro armatūrą ir kitas). Žr. poskyrį 7.5 Išmontavimo atliekų pradinis apdorojimas ir prognozuojami 

atliekų kiekiai ir 5.2.4.1 poskyrį „Kiti statiniai, priskirti BEO statinių kategorijai“ 

P.1.2 1221 
Elektros energijos tiekimo IAE 

vartotojams schemų optimizavimas  
Aktyvus 2013-02-28 2028-12-22  2023-12-29  

Projekto tikslas yra pertvarkyti (optimizuoti) elektros energijos tiekimą Ignalinos AE aikštelėje esantiems 

objektams atsižvelgiant į eksploatavimo nutraukimo poreikius ir apribojimus (eliminuoti energijos blokuose 

esančią įrangą iš tiekimo grandinės pastatant naują 110/6kV pastotę ir elektros liniją, kuri sujungtų šią 

pastotę su 110kV skirstykla), nutiesti 6kV elektros tiekimo kabelius į naujus objektus (žr. GENP poskyrį 

5.3.5.6 „Energijos tiekimo infrastruktūros optimizavimas“). 
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P.1.2 1222 
Bitumuotų atliekų saugyklos 

modernizavimas (B20) 
Aktyvus 2011-01-03 2024-12-31  2027-06-30  

Šio projekto tikslas yra pertvarkyti bitumuotų RA saugyklą (158 past.) į atliekyną. Projekto apimtyje bus 

parengti techniniai ir saugos pagrindimo dokumentai, gauta atliekyno statybos licencija, įrengti reikiami 

inžineriniai barjerai, o saugykla pertvarkyta į atliekyną. žr. GENP poskyrį 5.2.2.1 „Bitumavimo 

kompleksas“. Tie darbai, kurie negalės būti atlikti tol, kol nebus nugriauti greta esantys statiniai, bus atlikti 

IAE aikštelės rekultivavimo apimtyje. 

P.1.2 1223 

Inžinerinių tinklų ir komunikacijų 

statyba ir modifikacija pirmame 

etape 

Įvykdytas 2006-11-16 2018-12-30  2017-06-02  

Naujai statomų objektų statybos aikštelių paruošimas ir inžinerinių tinklų įrengimas (miško kirtimas, 

elektros tiekimo, lietaus ir nuotekų kanalizacijos, ryšių linijos, privažiavimo keliai, etc.). Vėluojant atliekynų 

statybos projektams šis projektas buvo uždarytas, o likusios darbų apimtys perkeltos į projektus 1206 ir 

1207. 

P.1.2 1224 
Atliekų apdorojimo laikinųjų 

įrenginių statyba 
Planuojamas 2029-01-01 2034-12-29  2034-12-29  

Tai tolimos perspektyvos projektas, kurio apimtyje planuojama įrengti naujus (mažesnio našumo) 

radioaktyviųjų atliekų (ypač skystųjų) tvarkymo įrenginius, kurie pakeis skystųjų radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo įrenginius, esančius 150 past. (žr. GENP poskyrį 5.3.5.4 „Nauji RA tvarkymo įrenginiai“). Kol 

kas šio projekto terminų ir apimčių planavimas yra deklaratyvaus pobūdžio. 

P.1.2 1225 

LPBKS esamos „karštosios“  

kameros modifikacija trijų tipų 

konteinerių tvarkymui 

Aktyvus 2017-01-10 2021-12-31  2022-07-29  

Anksčiau įrengtoje PBKS nėra techninių galimybių perkrauti kuro saugojimo konteinerį tuo atveju, jei 

įvyktų hipotetinis įvykis ir konteineris būtų pažeistas / negalėtų būti naudojamas. Šių konteinerių 

perkrovimo galimybė buvo numatyta PBK saugojimo baseine esančiame energijos bloke, tačiau baigus kuro 

išvežimą iš blokų PBK baseinai tam tikslui nebebus naudojami.  

Projekto apimtyje bus atlikta naujoje LPBKS esančios „karštos kameros“ modifikacija, leisianti atlikti kuro 

perkrovimą ir iš CASTOR / CONSTOR modelio konteinerių. Šie konteineriai jiems skirtu transporteriu gali 

būti pervežti geležinkeliu iš senosios PBKS į naują LPBKS, kur, esant būtinybei, galėtų būti perkrauti. 

P.1.2 1226 
Naujo pastato statybos projektas 

(Informacinis centras) 
Aktyvus 2018-05-14 -  2021-11-29  

Projekto tikslas yra sumažinti energetinių išteklių sunaudojimą ir optimizuoti VĮ Ignalinos AE personalo 

darbo vietas perkeliant jas iš energetiškai neefektyvių pastatų. Projekto apimtyje turi būti suprojektuotas ir 

pastatytas naujas administracinis pastatas, kuriame būtų įrengtos darbo vietos VĮ Ignalinos AE 

darbuotojams, įrengtas naujas informacinis centras ir valgykla. žr. GENP poskyrį 5.3.5.5 „Biurų pastatų 

optimizavimas ir teritorijai bendrų funkcijų integravimas“. 

P.1.2 1227 
Naujos automatizuotos kanalizacijos 

siurblinės įrengimas 
Aktyvus 2018-12-18 -  2020-02-27  

Projekto apimtyje planuojama įrengti naują kanalizacijos siurblinę, kuri pakeis 437/1 past. esančią techniškai 

susidėvėjusią ir neefektyvią siublinę. 

P.1.3. Sistemų ir įrangos izoliavimas 2038-06-11  2036-07-01  
Projektų apimtyje vykdoma sistemų, kurios eksploatavimo nutraukimo eigoje tampa nebereikalingos, 

izoliavimo ir paruošimo išmontavimui veikla.  

P.1.4 Technologinių sistemų, įrangos ir statinių dezaktyvavimas      

P.1.4 1401 
1-ojo bloko DPCK sistemos 

dezaktyvacija 
Įvykdytas 2010-01-12 2012-03-30  2012-03-30  

Šio projekto apimtyje buvo atliekama 1-o energijos pagrindinio cirkuliacinio kontūro cheminė dezaktyvacija 

(žr. poskyrį 7.3 „Dezaktyvacija prieš išmontavimą“) 

P.1.4 1402 
2-ojo bloko DPCK sistemos 

dezaktyvacija 
Įvykdytas 2017-07-03 2019-01-26  2018-12-31  

Šio projekto apimtyje buvo atliekama 2-o energijos pagrindinio cirkuliacinio kontūro dezaktyvacija 

praplovimu (žr. poskyrį 7.3 „Dezaktyvacija prieš išmontavimą“) 

P.1.4 1403 
KVĮ-1,2 jonitinių dervų 

dezaktyvacija 
Įvykdytas 2011-01-03 2016-06-29  2016-01-15  

Šio projekto apimtyje buvo atliktas kondensato valymo įrenginių, esančių 1-ame energijos bloke, 

sutvarkymas: filtrų užpildo dezaktyvavimas, džiovinimas ir atliekų išėmimas 

P.1.4 1404 
KVĮ-3,4 jonitinių dervų 

dezaktyvacija 
Įvykdytas 2016-01-18 2017-08-30  2019-01-31  Projekto apimtis ir tikslai yra tokie pat kaip ir projekto 1403, skiriasi tik energijos blokas. 

P.1.4 1405 1-ojo bloko KIB dezaktyvacija Planuojamas 2020-10-14 2026-04-08  2025-05-19  
Projektų apimtyje bus atliktas kuro išlaikymo baseinų dezaktyvavimas 

P.1.4 1406 2-ojo bloko KIB dezaktyvacija Planuojamas 2025-07-14 2026-07-01  2029-04-18  

P.2  OBJEKTŲ IŠMONTAVIMO / NUGRIOVIMO IR AIKŠTELĖS 

REKULTIVAVIMO PROGRAMA 
     

P.2.1 Reaktorių įrenginių Nr. 1 ir Nr. 2 išmontavimas 2034-01-24  2035-01-08   

P.2.1 2101 
1-ojo bloko RĮ išmontavimas (R1 ir 

R2 zonos, UP01 1-asis blokas) 
Aktyvus 2010-07-01 2031-12-30  2025-03-24  Trumpas projektų aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.3 „Reaktorių išmontavimas (R1 ir R2 zonos)“ 



 

2018 m. leidimas 
GALUTINIS IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS 26 lapas iš 32 

4 DALIS. EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO DARBŲ PLANAVIMAS  

 

Programos 

dalies ID 

Projekto 

ID 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

statusas 

Projekto 

Pradžia 

GENP 07 (2014) GENP 2018 
Trumpas aprašymas 

pabaiga mln. Eur* pabaiga mln. Eur* 

P.2.1 2102 
2-ojo bloko RĮ išmontavimas (R1 ir 

R2 zonos, UP01 2-asis blokas) 
Planuojamas 2019-01-02 2034-01-09  2028-03-24  

P.2.1 2103 

1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 

zonos išmontavimas įskaitant abiejų 

blokų reaktorių atliekų saugyklos 

parengimą (UP01/R3+RWS) 

Aktyvus 2010-07-01 -  2035-01-08  
Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.4 „1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos 

išmontavimas įskaitant reaktorių atliekų saugyklos įrengimą“ 

P.2.2 Technologinės įrangos, sistemų išmontavimas ir pradinis atliekų apdorojimas      

P.2.2 2201 Išmontavimas stebimojoje zonoje  Aktyvus 2010-01-11 2034-01-31  2034-02-28  Trumpas projektų aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.7 „išmontavimas stebimoje zonoje“ 

P.2.2 2202 

Inžinerinių komunikacijų 

išmontavimas už stebimosios zonos 

ribų  

Planuojamas 2020-07-01 2025-07-08  2025-07-01  
Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.8 „Inžinerinių komunikacijų išmontavimas už 

stebimos zonos ribų“ 

P.2.2 2203 A1 bloko įrangos išmontavimas Aktyvus 2012-01-10 2024-06-10  2035-01-05  
Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.2 „Reaktorių pastatuose A1 ir A2 esančios 

įrangos išmontavimas“ 

P.2.2 2204 B1 bloko įrangos išmontavimas Planuojamas 2022-07-14 2026-09-09  2026-09-09  Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.5 „B1 ir B2 blokų įrangos išmontavimas“ 

P.2.2 2205 V1 bloko įrangos išmontavimas Aktyvus 2009-01-14 2031-12-31  2024-09-23  

Išmontavimo darbai 1-o bloko statiniuose V1, G1 ir D1 didžiąja dalimi jau įgyvendinti ir GENP neaprašomi. P.2.2 2206 G1 bloko įrangos išmontavimas Aktyvus 2007-11-01 2019-06-29  2019-06-27  

P.2.2 2207 D1 bloko įrangos išmontavimas Aktyvus 2010-02-01 2019-02-06  2019-02-06  

P.2.2 2208 D0 bloko įrangos išmontavimas Įvykdytas 2013-06-20 2016-06-11  2015-07-30  
Išmontavimo darbai 1-o bloko statiniuose 117/1 ir D0 pilnai užbaigti ir GENP neaprašomi. 

P.2.2 2209 117/1 pastato įrangos išmontavimas Įvykdytas 2008-07-10 2012-04-30  2012-04-30  

P.2.2 2210 
A2 ir V2 blokų įrangos 

išmontavimas 
Aktyvus 2017-06-01 2026-12-31  2035-08-21  

Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.2 „Reaktorių pastatuose A1 ir A2 esančios 

įrangos išmontavimas“ 

P.2.2 2211 B2 bloko įrangos išmontavimas Planuojamas 2029-06-09 2031-01-22  2031-01-24  Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.5 „B1 ir B2 blokų įrangos išmontavimas“ 

P.2.2 2212 V2 bloko įrangos išmontavimas Uždarytas 2018-01-10 2021-06-30  -  Numatyti darbai perkelti į projektą 2210 

P.2.2 2213 G2 bloko įrangos išmontavimas Aktyvus 2023-01-02 2021-06-22  2021-06-22  
Išmontavimo darbai 1-o bloko statiniuose V1, G1 ir D1 įgyvendinami ir GENP neaprašomi 

P.2.2 2214 D2 bloko įrangos išmontavimas Aktyvus 2024-02-06 2022-12-29  2022-12-29  

P.2.2 2215 117/2 pastato įrangos išmontavimas Įvykdytas 2011-06-10 2015-04-03  2015-08-06  
Išmontavimo darbai statiniuose 117/2 ir 119 pilnai užbaigti ir GENP neaprašomi. 

P.2.2 2216 119 pastato įrangos išmontavimas Įvykdytas 2009-01-06 2013-07-17  2013-07-17  

P.2.2 2218 
Atliekų tvarkymo objektų įrangos 

išmontavimas 
Planuojamas 2028-01-31 2035-09-05  2035-11-23  

Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.6 „Atliekų tvarkymo objektų įrangos 

išmontavimas ir kitų kontroliuojamosios zonos objektų įrangos išmontavimas“ 

P.2.2 2219 
Kitų kontroliuojamosios zonos 

objektų įrangos išmontavimas 
Aktyvus 2011-01-03 2030-12-26  2036-04-25  

Trumpas projekto aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.4.6 „Atliekų tvarkymo objektų įrangos 

išmontavimas ir kitų kontroliuojamosios zonos objektų įrangos išmontavimas“ 

P.2.3 Statinių nugriovimas      

P.2.3 2301 1-ojo bloko objektų nugriovimas Aktyvus 2017-01-03 2038-08-29  2038-06-25  

Trumpas projektų aprašymas pateiktas GENP poskyryje 7.6 „Pastatų griovimo projektai“ 

P.2.3 2302 2-ojo bloko objektų nugriovimas Planuojamas 2021-01-01 2038-08-11  2038-08-31  

P.2.3 2303 
Kitų statinių nugriovimas 

kontroliuojamojoje zonoje 
Planuojamas 2021-01-04 2038-08-11  2038-12-06  

P.2.3 2304 
Pastatų ir statinių nugriovimas 

stebimojoje zonoje 
Aktyvus 2015-03-02 2034-07-06  2038-12-07  

P.2.3 2305 
Pastatų ir statinių nugriovimas už 

stebimosios zonos ribų 
Aktyvus 2009-12-09 2033-09-22  2037-03-19  

P.2.3 2306 129 pastato nugriovimas Aktyvus 2015-08-03 -  2022-05-17  

P.2.4 Aikštelės rekultivavimas      



 

2018 m. leidimas 
GALUTINIS IGNALINOS AE EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO PLANAS 27 lapas iš 32 

4 DALIS. EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO DARBŲ PLANAVIMAS  

 

Programos 

dalies ID 

Projekto 

ID 
Projekto pavadinimas 

Projekto 

statusas 

Projekto 

Pradžia 

GENP 07 (2014) GENP 2018 
Trumpas aprašymas 

pabaiga mln. Eur* pabaiga mln. Eur* 

P.2.4 2401 Aikštelės rekultivavimas Planuojamas 2032-12-24 2038-12-27  2038-12-28  

Tai tolimos perspektyvos projektas, kurio apimtyje planuojama sutvarkyti IAE aikštelę po to, kai bus 

nugriauti statiniai. Kol kas šio projekto terminų ir apimčių planavimas yra deklaratyvaus pobūdžio. Daugiau 

informacijos apie siektiną IAE aikštelės būklę užbaigus EN programą pateikiama GENP 13 skyriuje 

„Aikštelės būklė užbaigus EN programą ir pasiūlymai dėl tolimesnio jos panaudojimo“. 

P.3  PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO TVARKYMO PROGRAMA      

P.3.1 Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas poeksploataciniu laikotarpiu      

P.3.1 3101 
1-ojo bloko panaudoto branduolinio 

kuro tvarkymas  
Aktyvus 2005-01-03 2021-04-08  2021-06-14  Projektų apimtyje vykdoma veikla, apimanti PBK tvarkymą energijos blokų ribose (PBK rinklių pjaustymas, 

jų pakrovimas į krepšius ir konteinerius, konteinerių paruošimas pakrovimui ir išvežimui iš blokų ir kita 

susijusi veikla). Šių projektų apimtyje bus vykdomas ir pažeisto kuro tvarkymas po to, kai bus baigtas 

tvarkyti nepažeistos PBK rinklės. P.3.1 3102 
2-ojo bloko panaudoto branduolinio 

kuro tvarkymas 
Aktyvus 2010-01-01 2021-11-28  2022-07-29  

P.3.1 3103 
Kuro išlaikymo baseinų dugno 

valymas 
Planuojamas 2018-08-01 -  2022-11-08  

Prpjekto apimtyje reikia sukonstruoti ir įdiegti įrangą, kurios pagalba būtų galima išvalyti nuosėdų 

sankaupas kuro išlaikymo basienų dugne bei išvalyti baseinus. 

P.3.2 Panaudoto branduolinio kuro iškrovimas ir transportavimas      

P.3.2 3200 
Kuro transportavimas į saugojimo 

vietą 
Aktyvus 2017-05-04 2022-07-29  

 
 Projekto apimtyje vykdom konteinerių su PBK pervežimo į LPBKS veikla 

P.3.3 Panaudoto branduolinio kuro saugojimas      

P.3.3 3300 
Branduolinio kuro tvarkymas 

saugojimo vietose 
Aktyvus 2006-12-26 2038-12-31  2038-12-31  

Tai abiejų IAE PBK saugyklų eksploatavimo veikla. Savo esme tai nėra projektas, ši veikla bus tęsiama dar 

ilgai po to, kai IAE eksploatavimo nutraukimas bus užbaigtas. Į projektų sąrašą įtraukta tik dėl to, kad būtų 

galima vieningu būdu planuoti ir atsikaityti už susijusias išlaidas 

P.4  ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMA      

Atliekų tvarkymo veikla yra tęstinė veikla, kuri bus vykdoma tol, kol bus vykdomas IAE eksploatavimo 

nutraukimas. Savo esme tai nėra projektai, į projektų sąrašą įtraukta tik dėl to, kad būtų galima vieningu 

būdu planuoti ir atsikaityti už susijusias išlaidas.  

VĮ Ignalinos AE tęs šias veiklas ir po IAE EN programos pabaigos kitų BEO eksploatavimo kontekste bei 

atliekynų uždarymo ir jų priežiūros apimtyje 

P.4.1 Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas     

P.4.1 4100 Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas Aktyvus 2011-01-03 2038-12-28  2038-12-31  

P.4.2 Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas     

P.4.2 4202 
Kietųjų radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymas  
Aktyvus 2010-06-30 2038-12-28  2036-12-24  

P.4.2 4204 
Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į 

atliekyną 
Planuojamas 2020-04-11 2038-12-28  2038-12-31  

P.4.3 Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas   
 

 

P.4.3 4300 
Skystųjų radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymas  
Aktyvus 2005-01-03 2038-12-28  2038-12-31  

P.5 POEKSPLOATACINĖ PROGRAMA 

2038-12-28 

 

2038-12-31 

 

Savo esme tai nėra projektai – tai tęstinės veiklos (esamų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra). Į projektų 

sąrašą šios veiklos įtrauktos tik dėl to, kad būtų galima vieningu būdu planuoti ir atsikaityti už išlaidas. 

P5.3 apimtyje atliekamos modifikacijos, susijusios su energijos išteklių taupymu (pvz. keičiami įrenginiai), 

tačiau po šia eilute apskaitomos sąnaudos energijos ištekliams pirkti, kas savo esme nėra joks projektas. 

VĮ Ignalinos AE tęs šias veiklas ir po IAE EN programos pabaigos kitų BEO eksploatavimo kontekste. 

P.5.1 Objektų, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas   

P.5.2 Objektų, skirtų eksploatavimo nutraukimui, priežiūra iki jų išmontavimo / 

nugriovimo 
  

P.5.3 Aprūpinimas energijos ištekliais, energijos išteklių valdymas ir taupymas   

*) projektų biudžetai yra konfidenciali įmonės informacija (neskelbiama viešoje dokumento versijoje) 
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Priedas Nr. 2 Eksploatavimo nutraukimo darbų 1-o lygmens grafikas 
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Priedas Nr. 3 Projektų planinės vertės (PV) (konfidenciali įmonės informacija, neskelbiama viešoje dokumento versijoje) 


