
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VADOVO 

MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES 2020 METAIS NUSTATYMO 

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. 1-149 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 

4 straipsnio 4 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo 

Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 1.8, 1.9 papunkčiais ir 7 punktu: 

1. T v i r t i n u  valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 metų veiklos 

rodiklius, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1.  valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo metinės algos kintamosios 

dalies dydis yra 55 proc. nuo jo metinės algos pastoviosios dalies dydžio ir mokamas už faktiškai 

išdirbtą laiką; 

2.2. jei valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė nepasieks nors vieno šio įsakymo 

1 punktu patvirtinto darbuotojų ir aplinkos saugą ir saugumą įmonėje atspindinčio rodiklio, valstybės 

įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nemokama šešis 

mėnesius, skaičiuojant nuo mėnesio, kada šis rodiklis nebuvo pasiektas. 

3. Į p a r e i g o j u  valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadovą šio įsakymo 

1 punktu patvirtintus valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 metų veiklos rodiklius, nuo 

kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, paskelbti valstybės įmonės Ignalinos 

atominės elektrinės interneto svetainėje. 

4. P a v e d u: 

4.1. valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės generaliniam direktoriui 2020 metų 

einamajam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerijai pateikti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 metų veiklos 

rodiklių, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis, vykdymo ataskaitą; 

4.2. energetikos viceministrei Linai Sabaitienei kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas. 

 

 

 

Energetikos ministras                        Žygimantas Vaičiūnas 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro  

2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-149 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 2020 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI, NUO KURIŲ PRIKLAUSO ĮMONĖS 

VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS  

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Santykinis svoris, % 

I  

ketvirtis 

II 

ketvirtis 

III 

ketvirtis 

IV 

ketvirtis 

Kuriama ilgalaikė vertė 

1. Įvykdyti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau –įmonė) strateginius projektus nustatytu laiku (nustatytos 

tolerancijos ribose – iki 10 proc., bet ne daugiau, nei 30 kalendorinių dienų) (1 priedas) 

10 40 30 60 

2. Sutvarkyti įmonės teritorijoje esančias atliekas (2 priedas) 24 24 24 30 

Sauga 

3. Užtikrinti darbuotojų ir aplinkos saugą ir saugumą (3 priedas) 10 10 10 10 

Veiklos efektyvumas 

4. Įrengti saulės šviesos 

energijos elektrinę 

(toliau – SE) įmonės 

reikmėms tenkinti 

Iki 2020 m. gegužės 1 d. įvertinti galimus žemės sklypus SE statybai ir pasiūlyti 

sprendimą dėl optimaliausio žemės sklypo 

 15   

Gauti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą dėl žemės sklypo 

SE statybai 

  15  

Pasirašyti sutartį SE geologiniams tyrimams, projektavimui, statybos darbams pirkti    15 

5. Iki 2020m. gegužės 1 d. parengti ir su Energetikos ministerija suderinti įmonės veiklos efektyvumo didinimo 

2020 metais planą1.  Iki 2020 metų pabaigos įvykdyti plane numatytas priemones2. 

Iki 2020 m. liepos 1 d. parengti ir su Energetikos ministerija suderinti įmonės veiklos efektyvumo didinimo 2021–

2023 metais planą1 

 30 30 30 

Tvari organizacija 

6. Vystyti ir išlaikyti 

kompetencijas, didinti 

darbuotojų įsitraukimą, 

diegti inovacijas ir 

pažangiausias 

technologijas 

Didinti darbuotojų įsitraukimą – darbuotojų įsitraukimo rodiklis ne mažesnis kaip 

52.8 % 

   5 

Atlikti įmonės pertvarkymo galimybių analizę ir jos rezultatus pateikti Energetikos 

ministerijai 

 5   

Inicijuoti inovatyvaus ir (ar) ikiprekybinio pirkimo procedūrą radioaktyvių atliekų 

tvarkymo technologijai sukurti 

  5  

 
1 Įmonės veiklos efektyvumo didinimo plane nustatomos energijos išteklių taupymo, organizacinės struktūros pakeitimų, procesų optimizavimo, rizikų valdymo ir kitos priemonės. 
2 Rodiklio santykinis svoris gali būti patikslintas, kai su Energetikos ministerija bus suderintas įmonės veiklos efektyvumo didinimo 2020 metais planas. 



2 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Santykinis svoris, % 

I  

ketvirtis 

II 

ketvirtis 

III 

ketvirtis 

IV 

ketvirtis 

 

 

 Pagal atnaujintą verslo planą suformuoti ir su įmonės valdyba suderinti 2021–2023 

tikslų / veiksmų rinkinį 

   5 

Santykinių svorių suma 44 124 114 155 

Įmonės vadovo metinės algos kintamoji dalis (100 %) 10,07 28,37 26,09 35,47 

 

_________________________



 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 metų 

veiklos rodiklių, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės 

algos kintamoji dalis 

1 priedas 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS STRATEGINIŲ PROJEKTŲ VYKDYMO RODIKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Rodiklio matavimo vienetas 

Siektina rodiklio reikšmė 2020 metais 
Svoris, 

% 
Pirmas 

ketvirtis 

Antras 

ketvirtis 

Trečias 

ketvirtis 

Ketvirtas 

ketvirtis 

1. Parengti pirmojo bloko reaktoriaus 

R1, R2 zonos (reaktoriaus 

viršutiniai ir apatiniai vamzdynai) 

išmontavimo ir dezaktyvavimo 

projektinę dokumentaciją 

Parengta PAVA ir informuota visuomenė 

(pateikta derinti savivaldybei ir visuomenei) 

   
Visuomenė 

informuota 

10 

2. Parengti pirmojo ir antrojo blokų 

reaktorių R3 zonos (reaktoriaus 

aktyvioji zona ir biologinė 

apsauga)  išmontavimo ir reaktorių 

atliekų saugyklos išmontavimo ir 

dezaktyvavimo projektinę 

dokumentaciją 

Paskelbtas konkursas reaktoriaus išmontavimo 

varianto parinkimo ir PAVA rengimo 

paslaugai vykdyti 

 Paskelbtas 

konkursas 

  10 

Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis1    Pasirašyta 

sutartis 

10 

3. Įvykdyti trumpaamžių labai mažo 

aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 

atliekyno statybą ir pirmoji atliekų 

patalpinimo kampaniją (B19-2 

projektas)  

Atnaujinta SAA ir suderinta su VATESI  VATESI 

raštas  

  10 

Parengta ir su VATESI suderinta radioaktyviųjų 

atliekų pervežimo į atliekyną pirmos 

kampanijos bandymų, naudojant 

radioaktyviąsias medžiagas, programa  

  VATESI 

raštas 

 10 

Atlikta radioaktyviųjų atliekų pervežimo į 

atliekyną pirmą kampaniją 

   darbų 

įvykdymo 

aktas 

10 

4. Įvykdyti bitumuotų atliekų 

saugyklos modernizavimą (B20 

projektas) 

Gautas valstybės institucijų pritarimas PAV 

programai 

 AAA raštas   10 

Parengta ir su savivaldybe bei visuomene 

suderinta PAVA 

   Parengta 

ataskaita 

10 



2 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Rodiklio matavimo vienetas 

Siektina rodiklio reikšmė 2020 metais 
Svoris, 

% 
Pirmas 

ketvirtis 

Antras 

ketvirtis 

Trečias 

ketvirtis 

Ketvirtas 

ketvirtis 

5. Įvykdyti mažo ir vidutinio 

aktyvumo trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų paviršinio 

atliekyno statyba (B25 projektas) 

Paskelbtas konkursas pirmos ir antros atliekyno 

rūsių grupių statybos darbams vykdyti 

Paskelbtas 

konkursas 

   10 

Pasirašyta pirmos ir antros atliekyno rūsių 

grupių statybos darbų vykdymo sutartis1 

   Pasirašyta 

sutartis 

10 

6. Nutraukti Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos 

(toliau – saugykla) eksploatavimą 

Parengti saugyklos eksploatavimo nutraukimo 

veiklos licencijai gauti dokumentai 

  Parengti ir 

VATESI 

pateikti 

dokumentai 

 10 

Gauta licencija radioaktyviųjų atliekų ir daliųjų 

medžiagų transportavimui 

   Gauta 

VATESI 

licencija 

10 

7. Įrengti giluminį radioaktyviųjų 

atliekų atliekyną 

Parengta geofizikinių tyrimų programa  Parengta 

programa 

  10 

Parengta visuomenės informavimo programa 

(strategija) 

  Parengta 

programa 

 10 

Santykinių svorių suma: 10 40 30 60 
 

 
1 Užtrukus pirkimo procedūrai dėl nuo įmonės nepriklausančių aplinkybių (skundai, teisminiai procesai, pirkimo procedūros nutraukimas ne įmonės iniciatyva, pirkimo procedūrų pailginimas 

dėl COVID 19 pandemijos, force majeure ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti racionaliai ir protingai planuojant pirkimo procesą) rodiklis nebus vertinamas. 
 

Santrumpos: 

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PAVA – poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

SAA – saugos analizės ataskaita 

VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

 

____________________________



 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 metų 

veiklos rodiklių, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės 

algos kintamoji dalis 

2 priedas 

 

ATLIEKŲ TVARKYMO RODIKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Siektina rodiklio reikšmė 2020 metais 
Svoris, 

% 

Pirmas 

ketvirtis 

Antras 

ketvirtis 

Trečias 

ketvirtis 

Ketvirtas 

ketvirtis 
 

1. Atliekos, kurių radiologinių savybių vertės neviršija 

nebekontroliuojamųjų lygių (neradioaktyviosios atliekos), 

ne mažiau nei 

(atliekos yra pašalintos, atliekos be pakuotės) 

Viso 2019 m. gruodžio 31 d. – 38100 t (34,6%) 

t 

(viso t) 

(viso %) 

500 2000 3000 4974 

(43 074) 

(39,2) 

6 

2. Labai mažo radioaktyvumo atliekos, ne mažiau nei 

(atliekos patalpintos į tarpines saugyklas su pakuote) 

Viso 2019 m. gruodžio 31 d. – 9078 m3 (15,1%) 

m3 

(viso m3) 

(viso %) 

200 670 1170 1670 

(10 748) 

(17,9) 

6 

3. Mažo ir vidutinio radioaktyvumo atliekos, ne mažiau nei 

(atliekos patalpintos į tarpines saugyklas su pakuote) 

Viso 2019 m. gruodžio 31 d. – 24681 m3 (33,2%)1 

m3 

(viso m3) 

(viso %) 

362 725 1087 1578,4 

(26 259) 

(35,4) 

6 

4. Ilgaamžes radioaktyviosios atliekos – branduolinis kuras 

(rinklės), ne mažiau nei 

(atliekos patalpintos į saugyklą) 

Viso 2019 m. gruodžio 31 d. – 18 271 vnt. (84,7%) 

vnt. 

(viso vnt.) 

(viso %) 

909 1819 2328 2837 

(21 108) 

(97,85) 

6 

5. Kitos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos, ne mažiau nei 

(atliekos patalpintos į saugyklą be pakuotės) 

Viso 2019 m. gruodžio 31 d. – 20,4 m3 (0,3%) 

m3 

(viso m3) 

(viso %) 

– – – 60 

(88,4) 

(1,4) 

6 

Santykinių svorių suma:  24 24 24 30  
1 

Rodiklis gali būti tikslinamas, jei nebus gautas leidimas sudaryti 200 l statinių skystosioms radioaktyviosioms atliekoms cementuoti pirkimo sutartį. 

_________________________



 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 metų 

veiklos rodiklių, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės 

algos kintamoji dalis 

3 priedas 

 

DARBUOTOJŲ IR APLINKOS SAUGĄ IR SAUGUMĄ VALSTYBĖS ĮMONĖJE IGNALINOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE  

ATSPINDINTYS RODIKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Siektina rodiklio reikšmė 2020 metais 

Pirmas  

ketvirtis 

Antras 

ketvirtis 

Trečias 

ketvirtis 

Ketvirtas 

ketvirtis 

1. Pirmo ir aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių 

skalę skaičius 

0 0 0 0 

2. Įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo ribinę (≤18 mSv), 

skaičius 

0 0 0 0 

3. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl darbdavio 

kaltės, skaičius 

0 0 0 0 

4. Į atmosferą pašalintų radionuklidų (su H-3, C-14) aktyvumas (maksimali 

leidžiama reikšmė 2,4×l015 Bq), ne daugiau nei 

6×l013 Bq l,2×l014 Bq l,8×l014 Bq 2,4×l014 Bq 

5. Į vandenį pašalintų radionuklidų aktyvumas (maksimali leidžiama 

reikšmė l,7×l014 Bq), ne daugiau nei 

4×l012 Bq 8×l012 Bq l,2×l013 Bq 1,6×1013 Bq 

Santykinis svoris: 10 10 10 10 

 

_________________________ 


