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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 būtinuosius
darbus Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje (toliau – VKJ), remonto ir priežiūros darbus AB
„Achema“, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) ir Europos Komisijos
paskirtiems Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) inspektoriams atlikti inspekciją
valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje.
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 kaip 50 subrangovų, statybvietėje kasdien dirba nuo
400 iki 700 darbuotojų. Pagal VKJ ir užsienio šalių rangovų sudarytas rangos sutartis jėgainės
statybos darbus atlieka šių įmonių ir jų pasitelktų subrangovų specialistai, kurie, šalyje paskelbus
valstybės lygio ekstremaliąją padėtį, nebegali atvykti į darbo vietą Lietuvos Respublikoje.
Kadangi reikalingų specialistų objekte nėra, kyla didelis technologinis ir darbų saugos
pavojus. Šių specialistų pagrindinė atsakomybė – organizuoti statybos darbus, jiems vadovauti,
juos atlikti ir koordinuoti šių darbų eigą su kitais objekte dirbančiais subrangovais, siekiant
išvengti nelaimingų atsitikimų. Neužtikrinus kvalifikuotų specialistų buvimo objekte, egzistuoja
technologinių avarijų, aplinkosaugos reikalavimų pažeidimo ir žalos žmonių sveikatai tikimybė.
AB „Achema“ atliekami slėginių įrengimų inspekcijos akustinės emisijos kontrolės
metodu darbai. Šių darbų vykdymui tinkamų specialistų Lietuvoje nėra, todėl AB „Achema“
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rangovas UAB Techninių projektų serviso centras, atlikdamas minėtus darbus, bendradarbiauja
su Rusijos įmone UAB „DAR“. Darbai AB „Achema“ turi būti pradėti nuo 2020 m. liepos 21 d.
ir priklausomai nuo įrengimų remonto grafiko gali būti vykdomi iki metų pabaigos. Taip pat AB
„Achema“ yra eksploatuojami du amoniako gamybos cechai, kurie užtikrina stabilų, saugų ir
nepertraukiamą gamyklos darbą. Kartą per du metus yra atliekamas šių cechų kapitalinis
remontas. Šiais metais yra numatomas amoniako cecho Nr. 2 remontas, kurio metu ne tik
remontuojami potencialiai pavojingi įrenginiai, bet ir atliekamas šių įrenginių prevencinis
aptyrimas. Dalį šių darbų – įrengimų aptyrimo sūkurinių srovių metodu darbus, sintezės dujų ir
oro kompresorių remonto techninę apžiūrą, licencijuotos valdymo ir saugos sistemos patikrą ir
priežiūrą bei turbinų ir kompresorių remonto darbus atlieka Rusijos kompanijos, atitinkamai
„Polytest“Ltd, „Entechmach“ ir „Schneider electric“, bei Ukrainos kompanija LLC
„Evromontazhremont“.
Ignalinos atominėje elektrinėje vyksta panaudoto branduolinio kuro iškrovimo iš
aušinimo baseinų darbai. Po birželio mėnesį įvykusios TATENA ir Euratomo inspektorių
patikros atnaujintas nepažeistų panaudoto branduolinio kuro rinklių krovimas į saugojimo
konteinerius. Šiuo metu ruošiamasi pradėti pažeistų kuro rinklių iškrovimą iš aušinimo baseinų.
Be to, artimiausiu metu bus pradėtas įgyvendinti panaudoto kuro aušinimo baseinų dugno
išvalymo nuo kuro nuolaužų projektas. Numatomos TATENA ir Euratomo inspekcijos metu
inspektorius dalyvaus atliekant parengiamuosius pažeisto branduolinio kuro iškrovimo darbus,
pirmajame susitikime su kuro aušinimo baseinų dugno valymo projektą vykdančiu rangovu ir
atliks kitas įprastines inspekcijos procedūras. Nedalyvaujant inspektoriams, Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbai negalėtų būti vykdomi, kaip suplanuota.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo“ 3.3.12 papunkčiu, Energetikos ministerija prašo Vyriausybės pritarti leidimui į
Lietuvos Respubliką atvykti 3 Ukrainos piliečiams atlikti darbus VKJ, 23 Rusijos ir 24 Ukrainos
piliečiams atlikti darbus AB „Achema“, vienam Japonijos piliečiui – Tarptautinės atominės
energijos agentūros inspektoriui – ir vienam Prancūzijos Respublikos piliečiui – Europos
Komisijos paskirtam Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) inspektoriui – atlikti
inspekciją valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje. Numatoma specialistų atvykimo
data – 2020 m. liepos–rugpjūčio 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.
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