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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO“ PROJEKTO PATEIKIMAS

VALSTYBĖS

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija),
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo (toliau – Turto valdymo įstatymas) 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 27
straipsnio 2 ir 6 dalimis, parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės nekilnojamojo turto nurašymo“ projektą (toliau –
Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu
valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – įmonė) patikėjimo teise valdomą pripažintą
nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti pastatą (buitines ir sandėliavimo patalpas), kurio
likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, 2021 m.
birželio 30 d. – 174 187,68 euro, kadangi šis turtas negali būti panaudotas nė vienu iš Turto valdymo
įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytų būdų.
Įmonė nurašytą Nutarimo projekte nurodytą turtą planuoja išardyti, o liekamąsias medžiagas
įtraukti į apskaitą.
Nutarimo projektu siekiama tinkamai vykdyti Ignalinos atominės elektrinės galutinio
sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo darbus ir efektyviai valdyti ir naudoti valstybės turtą1.
Priėmus Nutarimo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. Nutarimo projektui įgyvendinti
papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
Nutarimo projektas yra individualus teisės aktas, todėl, vadovaujantis Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektas suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija be pastabų.
Nutarimo projektą parengė Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo skyrius (vedėja – Asta Žalnieriūtė, tel. (8 5) 203 4684, papild. 1, el. p.
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Vadovaujantis Galutiniu Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Galutinio Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano patvirtinimo“, ir 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų
eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų
eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

2
asta.zalnieriute@enmin.lt, tiesioginė rengėja – patarėja Patricija Ceiko, tel. (8 5) 203 4684, papild. 2,
el. p. patricija.ceiko@enmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Informacija apie planuojamą nurašyti nekilnojamąjį turtą, 24 lapai.
3. Įmonės generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. TĮs-40 „Dėl 2021
m. liepos 13 d. generalinio direktoriaus įsakymo Nr. TĮs-32 „Dėl ilgalaikio turto pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“ pakeitimo“ kopija, 3 lapai.
4. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos pažymos apie nekilnojamąjį turtą kopija, 3
lapai.
5. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. rugsėjo 6 d. rašto Nr. ((27.18Mr-02)5K-2114865)-6K-2105298 kopija, 1 lapas.
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