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Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) parengė ir
teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą (toliau – Protokolo
projektas), kurio tikslas – leisti atvykti į Lietuvos Respubliką specialistams atlikti magistralinio
dujotiekio įrengimo darbus AB „Amber Grid“, valymo ir remonto darbus akcinėje bendrovėje
„ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė), būtinuosius darbus Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje
(toliau – VKJ), vesti mokymus dėl inžinerinių sprendimų kokybės gerinimo UAB „Ramus
Baltic“ darbuotojams, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) ir Europos
Komisijos paskirtiems Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) inspektoriams atlikti
inspekciją valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje.
AB „Amber Grid“, vykdanti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos
Respublikos teritorijoje statybos darbus, nurodo, kad šiems darbams atlikti rangovas UAB
„Šiaulių dujotiekio statyba“ sudarė sutartį su Vokietijos įmone LMR Drilling GmbH, kuri turi
atlikti magistralinio dujotiekio įrengimo darbus po Neries ir Nemuno upėmis. Dujotiekių jungtis
tarp Lenkijos ir Lietuvos – strateginis Lietuvos energetikos projektas ir, siekiant jį įgyvendinti
laiku, reikia atlikti minėtus darbus. Šiems darbams atlikti reikalingos kvalifikacijos specialistų
Lietuvoje nėra, todėl pagal sudarytą darbų atlikimo sutartį būtina pasitelkti užsienio valstybių
specialistus.
Bendrovė yra sudariusi rangos sutartį su Buchen Industrial Services Polska Sp. Z o.o.
(toliau – Rangovas), pagal kurią Rangovas turi atlikti Bendrovės GP-3 talpyklų valymo ir
remonto darbus. Vadovaujantis iš anksto numatytu darbų atlikimo grafiku, šie darbai turi būti
pradėti
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2020 m. birželio 1 d. Numatytų darbų atlikimo termino nėra galimybės atidėti dėl atitinkamos
talpyklos eksploatacijos laiko, kuris baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d. Eksploatacijos
sustabdymas Bendrovei sukeltų neigiamų finansinių pasekmių. Numatyti darbai yra specifiniai,
Lietuvoje dirbantys specialistai jų atlikti negali, kadangi neturi tam reikalingos įrangos ir
kvalifikacijos.
Šiuo metu VKJ yra vykdomi statybos ir pasiruošimo jėgainės šaltiesiems bandymams
darbai. Baigiami potencialiai pavojingų įrenginių – atliekų deginimo ir biokuro katilų su
priklausiniais, įskaitant dūmų valymo sistemas, garo turbinų, biokuro ruošos ūkio montavimo
darbai. Vienu metu darbus atlieka daugiau nei 50 subrangovinių organizacijų, statybvietėje
kasdien dirba nuo 400 iki 700 darbuotojų. Pagal VKJ ir užsienio šalių rangovinių įmonių
sudarytas rangos sutartis jėgainės statybos darbus atlieka šių įmonių bei jų pasitelktų
subrangovinių įmonių specialistai, kurie, šalyje paskelbus karantiną, nebegali atvykti į darbo
vietą Lietuvos Respublikoje.
Inžinerinių paslaugų įmonė UAB „Ramus Baltic“, siekdama vykdyti savo ir Acinel d. o.
o. sutartinius įsipareigojimus, kreipiasi į Energetikos ministeriją su prašymu leisti į Lietuvos
Respubliką atvykti asmeniui, kuris įmonės darbuotojams turi vesti kvalifikacijos kėlimo
mokymus dėl inžinerinių sprendimų kokybės gerinimo. Negalėdami gauti specialių mokymų,
įgyti specifinių žinių ir praktinių gebėjimų, UAB „Ramus Baltic“ darbuotojai, vykdydami
funkcijas, vis dar taiko senus metodus, negali įvykdyti tam tikrų projektų, išspręsti inžinerinių
užduočių, susijusių su elektros energijos teikimu, todėl darbai stabdomi ar vyksta lėtai,
susiduriama su finansiniais nuostoliais.
2020 m. gegužės 21 d. raštu TATENA, o gegužės 22 d. Europos Komisijos Energetikos
generalinis direktoratas informavo apie papildytą planuojamos kasmetinės inspekcijos Lietuvoje
asmeninę sudėtį. TATENA ir Euratomo inspekcijos yra privalomos užtikrinant Airijos, Belgijos
Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės,
Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos
bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros Susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl
branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, vykdymą. TATENA generalinis
direktorius 2020 m. kovo 17 d. raštu kreipėsi į valstybes nares primindamas, kad valstybės narės
jokiu atveju neturi teisės vienašališkai sustabdyti įsipareigojimų pagal garantijų susitarimus
vykdymo. Taip pat reikia pažymėti, kad, įgyvendinant Lietuvos garantijų susitarimą, panaudotą
branduolinį kurą pakrauti į konteinerį ir jį išvežti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro
saugyklą galima tik TATENA ir (arba) Euratomo inspektoriams verifikavus pakrautą kurą.
Pakrauto kuro verifikavimui atlikti tarptautiniai inspektoriai reguliariai lankydavosi Ignalinos
atominėje elektrinėje. Nuo karantino paskelbimo pradžios tarptautiniai inspektoriai į Lietuvą
atkvykti nebegali, todėl kuro iškrovimas pirmajame bloke yra sustabdytas, o antrajame bloke tai
gali nutikti per du artimiausius mėnesius. Norint atnaujinti konteinerių pakrovimą Ignalinos
atominės elektrinės pirmajame bloke ir nepertraukiamai tęsti pakrovimą antrajame bloke, būtina,
kad atvyktų inspektoriai ir atliktų inspekciją.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ 3.1.1 papunkčiu, Energetikos ministerija prašo Vyriausybės pritarti leidimui į
Lietuvos Respubliką atvykti 57 asmenims: 37 asmenims atlikti magistralinio dujotiekio įrengimo
darbus AB „Amber Grid“, 5 asmenims atlikti valymo ir remonto darbus Bendrovėje, 12 asmenų
atlikti būtinuosius darbus VKJ, 1 asmeniui vesti mokymus UAB „Ramus Baltic“ darbuotojams,
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1 Tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriui ir 1 Europos Komisijos paskirtam
Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) inspektoriui atlikti inspekciją valstybės
įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje. Numatoma specialistų atvykimo data – 2020 m.
gegužės–birželio mėn.
Šį klausimą prašome įtraukti į artimiausio Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę.
Protokolo projektą parengė Energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupė (grupės
vadovas Dainius Bražiūnas, tel. (8 5) 203 4471, papild. 1, el. p. dainius.braziunas@enmin.lt,
tiesioginė rengėja – Sandra Romienė, tel. (8 5) 203 4471, papild. 2, el. p.
sandra.romiene@enmin.lt).
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1
lapas.

Energetikos ministras
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