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NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS TIKSLUS ĮGYVENDINANTI ENERGETIKOS MINISTERIJOS PROGRAMA (01.01)
01.01.01

TIKSLAS. Formuoti Lietuvos energetikos politiką ir užtikrinti veiksmingą jos įgyvendinimą
Per energijos išteklių biržą
įsigyta tam tikrų energijos
išteklių dalis, lyginant su
bendru per metus Lietuvoje
suvartotu atitinkamu energijos
išteklių kiekiu biokuro srityje,
procentais (R-01.01-01-01)

01.01.01.01

01.01.01.01.01

5.041

100

I-IV

UŽDAVINYS. Vykdyti sisteminę energetikos sektoriaus pertvarką

Priemonė. Sisteminę
energetikos sektoriaus
pertvarką
įgyvendinančių teisės
aktų projektų rengimas

Prekių ir paslaugų
naudojimas Lietuvos
Respublikos energetikos
ministerijos ūkio reikmėms,
viešinimui, komunalinėms

Pakeista šilumos tiekimo
veiklos reguliavimo ir
kontrolės sistema: parengti
atitinkamų teisės aktų
projektai, vienetais (P-01.0101-01-01)
Įvykdytos viešųjų pirkimų
procedūros, vienetais.

4.237

2

150

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

Administravimo ir
bendrųjų reikalų
skyrius ir kiti
ministerijos skyriai

I-IV

3.855

Tarpinstitucinio
veiklos plano
pavadinimas
(priemonės kodas),
kitų programų,
strategijų
pavadinimas,
Vyriausybės
prioritetas (kodas ir
prioritetinio darbo
pavadinimas)
9.

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
paslaugoms, materialiajam ir
nematerialiajam turtui pirkti,
transportui pirkti ir išlaikyti,
informacinių technologijų
reikmėms, mokymams,
reprezentacijai,
komandiruočių išlaidoms,
konsultacinėms paslaugoms,
studijų ir teisės aktų
rengimui.

01.01.01.01.02

Priemonė. Techninė
parama veiksmų
programai administruoti
(ES Sanglaudos fondas)

1. Parengti ketvirtines
ataskaitas apie planuojamus
prisiimti techninės paramos
įsipareigojimus, planuojamas
išsimokėti bei deklaruoti
lėšas
2. Deklaruoti techninės
paramos išlaidas

01.01.01.01.03

Priemonė. Techninė
parama, skirta
informuoti apie veiksmų
programą (ES Socialinis
fondas)

Sudaryti sutartį
komunikacijos kampanijos
„Energiją vartok taupiai“
paslaugoms įsigyti

01.01.01.01.04

Priemonė. Techninė
parama, skirta veiksmų
programai vertinti (ES
Socialinis fondas)

Sudaryti sutartį 2007-2013
m. ES struktūrinės paramos
poveikio energetikos
sektoriui vertinimo
paslaugoms įsigyti

01.01.01.02

Parengtos ketvirtinės
ataskaitos apie planuojamus
prisiimti techninės paramos
įsipareigojimus, planuojamas
išsimokėti bei deklaruoti lėšas,
vienetais
(P-01-01-01-01-02-01)
Parengtas mokėjimo prašymas
už 2014 - 2016 m., vienetais
(P-01-01-01-01-02-02)
Sudaryta sutartis
komunikacijos kampanijos
„Energiją vartok taupiai“
paslaugoms įsigyti, vienetais
(P-01-01-01-01-03-01)
Sudaryta sutartis 2007-2013
m. ES struktūrinės paramos
poveikio energetikos sektoriui
vertinimo paslaugoms įsigyti,
vienetais
(P-01-01-01-01-04-01)

4
ES paramos skyrius

I-IV

220

1

ES paramos skyrius

I-IV

40

1

ES paramos skyrius

I-III

122

1

UŽDAVINYS. Atstovauti Lietuvos energetikos politikos interesams ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose formuojant ir įgyvendinant
Lietuvos ir ES energetikos politiką
Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje Europos
Sąjungoje išlaikomų
Energetikos ministerijos
pareigybių skaičius, vienetais
(P-01.01-01-02-01)

2

Energetikos atašė

I-IV

341

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas

01.01.01.02.01

01.01.01.02.02

Priemonė. Lietuvos
energetikos atašė ES
funkcijų vykdymo
užtikrinimas
Priemonė. Dalyvavimas
(narystė) tarptautinėse
energetikos
organizacijose

Energetikos atašė
įgyvendinamos funkcijos

Žr. P-01.01-01-02-01 kriterijų

Energetikos atašė

320

Dalyvavimas (narystė)
tarptautinėse energetikos
organizacijose

Pagal veiklas žr. žemiau

Pagal veiklas žr.
žemiau

21

Dalyvavimas (narystė)
Tarptautinės atsinaujinančios
energijos agentūros (IRENA)
veikloje
Dalyvavimas (narystė)
Energetikos Chartijos
sutarties organizacijos
veikloje
01.01.01.03

Dalyvavimas Tarptautinės
atsinaujinančios energijos
agentūros (IRENA) veiklose

100

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

Dalyvavimas Energetikos
Chartijos sutarties
organizacijos veiklose,
procentais

100

Tarptautinio
bendradarbiavimo ir
planavimo skyrius

I-IV

UŽDAVINYS. Uždavinys: Įgyvendinti Lietuvos branduolinės energetikos politiką ir atstovauti jai tarptautinėse organizacijose
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo programos
priemonių įgyvendinimas,
procentais (P-01.01-01-03-01)

01.01.01.03.01

01.01.01.03.02
01.01.02

Priemonė.
Saugus
radioaktyviųjų
atliekų
tvarkymas ir atliekynų
eksploatavimas
Priemonė. Dalyvavimas
Tarptautinės
atominės
energetikos
agentūros
(TATENA) veikloje

Saugus radioaktyviųjų
atliekų tvarkymas ir
atliekynų eksploatavimas

Žr. P-01.01-01-03-01 kriterijų

Dalyvavimas Tarptautinės
atominės energetikos
agentūros (TATENA)
veikloje

Dalyvavimas Tarptautinės
atominės energetikos
agentūros (TATENA)
veiklose, procentais

100

100

463

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

163

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

300

TIKSLAS. Sujungti Lietuvos energetines sistemas su Europos Sąjungos sistemomis
Laiku baigti strateginio
Lietuvos ir Lenkijos dujų
jungties projekto statybos
parengiamieji darbai iki
statybos leidimo Lietuvos
teritorijoje, procentais (R01.01-02-01)
Naudodamiesi suskystintų
gamtinių dujų terminalo
infrastruktūra Lietuvoje,
gamtinių dujų tiekimą vykdo

39.258

100

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

≥1

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
tarpusavyje nesusiję šaltiniai,
vienetais (R-01.01-02-02)
Herfindahl-Hirschman*
energijos indeksas Lietuvos
didmeninėje elektros energijos
rinkoje (R-01.01-02-03)
Herfindahl-Hirschman*
energijos indeksas Lietuvos
gamtinių dujų rinkoje (R01.01-02-04)
01.01.02.01

Priemonė. Strateginių ir
kitų energetikos projektų
vystymas, įgyvendinimo
priežiūra ir
koordinavimas

Strateginių ir kitų
energetikos projektų
įgyvendinimas
Elektros energetikos projektų
(„Litpol Link“, „NordBalt“ ir
prijungimo prie kontinentinės
Europos tinklų darbui
sinchroniniu režimu)
vykdymas
Dujų sektoriaus projektų
(SGD terminalo, Gamtinių
dujų saugyklos, Lietuvos –
Lenkijos dujotiekio GIPL)
vykdymas

01.01.03

Elektros ūkio skyrius

I-IV

7 500

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

15

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti strateginių energetikos projektų įgyvendinimą
Laiku baigti Lietuvos ir
Lenkijos dujų jungties
projekte numatyti statybos
darbai Lietuvos teritorijoje,
procentais (P-01.01-02-01-01)

01.01.02.01.01

1 800

Pagal veiklas žr. žemiau

Pagal veiklas žr.
žemiau

Žr. R-01.01-02-03 kriterijų

Elektros ūkio skyrius

I-IV

Žr. P-01.01-02-01-01 kriterijų

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

39.258

TIKSLAS. Siekti darnios energetikos sektoriaus plėtros

139.524
Šilumos energijos, pagamintos
iš atsinaujinančių energijos
išteklių ir patiektos į
centralizuoto šilumos tiekimo
(CŠT) sistemas, dalis,
procentais (R-01.01-03-01)

50

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
Pirminės energijos vartojimo
intensyvumas, tonų naftos
ekvivalento vienam realiam
BVP vienetui (R-01.01-03-02)
Galutinės energijos vartojimo
intensyvumas, tonų naftos
ekvivalento vienam realiam
BVP vienetui (R-01.01-03-03)
Sunaudotos galutinės
energijos kiekio sumažėjimas
kultūros viešųjų paslaugų
pastatuose, kuriuose
įgyvendintos energinio
efektyvumo priemonės,
kaupiamaisiais procentais (R01.01-03-04)
Sutaupytas galutinės energijos
kiekis centrinės valdžios
viešuosiuose pastatuose, GWh
(R-01.01-03-05)
Galutinės energijos vartojimo
efektyvumo padidėjimas,
palyginti su 2010 metais,
procentais (R-01.01-03-06)
01.01.03.01

83,6

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

67,9

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

0

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

10

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

9

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

UŽDAVINYS. Didinti energijos gamybos, energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą
Parengti teisės aktai,
skatinantys taupyti ir
efektyviau naudoti energiją,
vienetais
(P-01.01-03-01-01)
Parengtų atsinaujinančių
energijos išteklių plėtrą
reglamentuojančių teisės aktų
skaičius, vienetais (P-01.0103-01-02)
Energetikos agentūros veiklos
plano priemonių
įgyvendinimas, procentais (P01.01-03-01-03)

TVP 18 2016)

139.524

1

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

3

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

100

TVP 22 (2016)

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
Centralizuoto aprūpinimo
šiluma, įmonėse,
dalyvaujančiose Europos
Sąjungos prekybos
apyvartiniais taršos leidimais
sistemoje, centralizuotai
tiekiamos šilumos, pagamintos
iš atsinaujinančių energijos
išteklių, dalis, procentais per
metus (P-01.01-03-01-04)
Elektros energijos, pagamintos
iš atsinaujinančių energijos
išteklių, dalis, palyginti su
bendru šalies elektros
energijos suvartojimu,
procentais per metus (P-01.0103-01-05)
Įrengtų naujų ir (arba)
atnaujintų transformatorių
pastočių ir (arba) skirstyklų,
skaičius, vienetais per metus
(P-01.01-03-01-06)
Bendro transporto kuro
balanso dalis, kurią sudaro
biodegalai, ne mažiau kaip,
procentais (P-01.01-03-01-07)
Įgyvendintų priemonių,
susijusių su energijos
vartojimo efektyvumo
didinimu namų ūkio ir
paslaugų sektoriuose, skaičius,
vienetais (P-01.01-03-01-08)
Energijos taupymo požiūriu
atnaujintų viešosios paskirties
pastatų skaičius nuo 2008
metų, kaup. vienetais (P01.01-03-01-09)
Atsinaujinančių energijos
išteklių dalis galutiniame
energijos balanse, procentais
(P-01.01-03-01-10)

40

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP 18 (2016)

14

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

TVP 18 (2016)

0

Elektros ūkio skyrius

I-IV

TVP 18 (2016)

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

TVP 18 (2016)

5

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP 18 (2016)

30

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP 18 (2016)

25

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

TVP 18 (2016)

5,1

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
Šiltnamio efektą sukeliančių
dujų sumažėjimas per metus,
keičiant iškastinį kurą
naudojančius katilus į AEI
naudojančius katilus (tonų
CO2) (P-01.01-03-01-11)
Sunaudotos galutinės
energijos kiekio sumažėjimas
viešųjų valstybinių sveikatos
priežiūros įstaigų pastatuose,
kuriuose įgyvendintos
energinio efektyvumo
priemonės, kaupiamaisiais
procentais (P-01.01-03-01-12)

0

Atsinaujinančių
energijos išteklių
skyrius

I-IV

TVP 23 (2016)

0

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

TVP 23 (2016)

Šilumos ūkio ir
energijos efektyvumo
skyrius

I-IV

376

II

579

III-IV

579

II

1.158

01.01.03.01.01

Priemonė. VĮ
Energetikos agentūros
veiklos plano priemonių
energetinio efektyvumo
ir atsinaujinančių
energijos išteklių plėtros
srityje įgyvendinimas

Energetikos agentūros
veiklos plano priemonių
energetinio efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos
išteklių plėtros srityje
įgyvendinimas

Žr. P-01.01-03-01-03 kriterijų

01.01.03.01.02

Priemonė.
Didinti viešųjų
valstybinių kultūros
pastatų energinį
efektyvumą

Valstybei nuosavybės teise
priklausančių šildomų ir
(arba) vėsinamų viešųjų
kultūros pastatų atnaujinimas
didinant energijos vartojimo
efektyvumą

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

1

Iškastinį kurą naudojančių
katilinių modernizavimas

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

1

Valstybei nuosavybės teise
priklausančių šildomų ir
(arba) vėsinamų viešųjų
sveikatos paslaugų pastatų
atnaujinimas didinant

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

1

01.01.03.01.03

01.01.03.01.04

Priemonė.
Mažinti oro taršą –
skatinti pereiti nuo
iškastinio kuro prie
atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo
šilumos energijai
gaminti, efektyvesnę
šilumos energijos
gamybą
Priemonė.
Didinti viešųjų
valstybinių sveikatos
paslaugų pastatų
energinį efektyvumą

ES paramos skyrius

ES paramos skyrius

ES paramos skyrius

TVP-22 (2016)

TVP-23 (2016)

TVP-23 (2016)

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
energijos vartojimo
efektyvumą
01.01.03.01.06

Priemonė. Didinti
energijos gamybos
efektyvumą namų
ūkiuose

Katilų keitimas namų
ūkiuose

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

1

01.01.03.01.07

Priemonė.
Skatinti energijos
vartojimo efektyvumo
didinimo projektus

Valstybei nuosavybės teise
priklausančių šildomų ir
(arba) vėsinamų viešųjų
pastatų atnaujinimas didinant
energijos vartojimo
efektyvumą

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

1

01.01.03.01.09

Priemonė.
Kitos 2014 2020 m. ES
struktūrinės paramos
panaudojimas

Kitos 2014 2020 m. ES
struktūrinės paramos
panaudojimas

Pagal veiklas žr. žemiau

1. Katilų keitimas namų
ūkiuose
2. Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas
viešojoje infrastruktūroje
3. Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas ir plėtra
4. Iškastinį kurą naudojančių
katilinių modernizavimas
5. Didelio efektyvumo
kogeneracijos skatinimas
Vilniaus mieste
6. Nedidelės galios biokuro
kogeneracijos skatinimas

7. Elektros perdavimo,
skirstymo sistemų
modernizavimas ir plėtra

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais
VIPA įvertintų paraiškų
finansavimui gauti skaičius,
vienetais
Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais
Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais
Parengtas projekto
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais
Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais
1. Administruojamų iš
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų
sutarčių skaičius, vienetais
2. Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

ES paramos skyrius

ES paramos skyrius

IV

0

TVP-21 (2016)

II

363

TVP-18 (2016)

Pagal veiklas žr.
žemiau

23.507

1

ES paramos skyrius

IV

0

30

ES paramos skyrius

I-IV

0

2

ES paramos skyrius

I-IV

0

1

ES paramos skyrius

III-IV

0

1

ES paramos skyrius

III-IV

16.400

1

ES paramos skyrius

III-IV

0

4

IV
ES paramos skyrius

1

2.107
II

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas

8. Gamtinių dujų perdavimo,
skirstymo sistemų
modernizavimas ir plėtra

1. Administruojamų iš
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų
sutarčių skaičius, vienetais
2. Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais
1. Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais
2. Administruojamų iš
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų
sutarčių skaičius, vienetais

Priemonė.
Skatinti elektros
energijos skirstymo
tinklų modernizavimo ir
plėtros projektus

Elektros perdavimo,
skirstymo sistemų
modernizavimas ir plėtra

01.01.03.01.12

Priemonė. Skatinti
atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimą
energijai gaminti

Nedidelės galios biokuro
kogeneracijos skatinimas

Parengtas projektų
finansavimo sąlygų aprašas,
vienetais

01.01.03.01.13

Priemonė.
2014-2020 m. ES
struktūrinės paramos
lėšų rezervas

2014-2020 m. ES
struktūrinės paramos
rezervinės lėšos, kurių
panaudojimas 2016 m. nėra
numatomas

Veiklos 2016 m. nenumatomos

01.01.03.01.14

Priemonė.
Žemės, 330 kV Bitėnų
skirstomojo punkto
išplėtimo į 330/110 kV
transformatorių pastotę,
paėmimas visuomenės
poreikiams

Žemės, 330 kV Bitėnų
skirstomojo punkto išplėtimo
į 330/110 kV transformatorių
pastotę, paėmimas
visuomenės poreikiams

Įgyvendintas žemės paėmimas
visuomenės poreikiams,
procentais

01.01.03.01.11

9

IV
ES paramos skyrius

5.000,0

2

II-III

1

I
ES paramos skyrius

1

1

TVP-18 (2016)

0

TVP-18 (2016)

IV

ES paramos skyrius

III-IV

ES paramos skyrius

100

0

Elektros ūkio skyrius

112.948

IV

14

VALSTYBĖS NAFTOS PRODUKTŲ ATSARGŲ KAUPIMO IR TVARKYMO PROGRAMA (01.87)
01.87.01

TIKSLAS. Kaupti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės reikalavimus
Įpareigojimo valstybės
lėšomis sukaupti ir išlaikyti
naftos produktų valstybės
atsargas ne mažiau kaip 30
dienų vykdymas, procentais
(R-01.87-01-01)

100

811

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
01.87.01.01

UŽDAVINYS. Tvarkyti sukauptas naftos produktų valstybės atsargas
Įpareigojimo valstybės
lėšomis sukaupti ir išlaikyti ne
mažiau kaip 30-ties dienų
poreikį atitinkančių naftos
produktų valstybės atsargas
vykdymas, procentais (P01.87-01-01-01)

01.87.01.01.01

Priemonė. Atsargų
atnaujinimo, keitimo,
laikymo, perteklinių
atsargų pardavimo,
saugojimo
organizavimas ir
apskaita

Atsargų atnaujinimo,
keitimo, laikymo, perteklinių
atsargų pardavimo,
saugojimo organizavimas ir
apskaita

811

100

Žr. P-01.87-01-01-01 kriterijų

Naftos ir dujų skyrius

I-IV

Naftos ir dujų skyrius

811

IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE PROGRAMA (72.10)
72.10.01

TIKSLAS. Užtikrinti saugų sustabdytos Ignalinos AE išlaikymą įgyvendinant eksploatavimo nutraukimo projektus
Panaudota Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
lėšų dalis skaičiuojant nuo
bendros planuojamos
Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo vertės
(neatsižvelgiant į infliaciją ir
nenumatytas aplinkybes),
procentais (R-72.10-01-01)
Pasiekti Ignalinos AE
vykdomų projektų
įgyvendinimo rodikliai,
procentais (R-72.10-01-02)
Sutaupyta šilumos energijos,
renovavus 29 Ignalinos AE
regiono visuomeninės
paskirties pastatus, procentais
(R-72.10-01-03)
Ignalinos AE regione
renovuotų daugiabučių namų,
pasiekusių C ir aukštesnę
energinio naudingumo klasę,
skaičius, vienetais (R-72.1001-04)

78.992

40,3

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

100

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

44

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

TVP-34 (2016)

99

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

TVP-34 (2016)

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas
72.10.01.01

UŽDAVINYS. Įgyvendinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektus pagal nustatytą grafiką
Gautos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
projektų licencijos ir (arba)
leidimai, vienetais (P-72.1001-01-01)
Išmontuotos Ignalinos AE
pirmojo ir antrojo reaktorių
blokų įrangos kiekis, (pirmojo
bloko A1, G1 ir D1
pastatuose, antrojo bloko G2 ir
117/2 pastatuose), tonomis (P72.10-01-01-02)

72.10.01.01.01

72.10.01.01.03

72.10.01.01.04

Priemonė. Užtikrinti,
kad būtų suteikta
mokslinės-techninės
paramos organizacijų
parama Valstybinei
atominės energetikos
saugos inspekcijai
(toliau – VATESI),
vertinant projektus,
susijusius su Ignalinos
AE eksploatavimo
nutraukimu
Priemonė. Užtikrinti VĮ
Ignalinos AE valdymą,
įdiegti į rezultatus
orientuotą valdymą ir
stiprinti gebėjimus
vykdyti Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo projektus
Priemonė. Saugiai
eksploatuoti galutinai
sustabdytus Ignalinos
AE pirmąjį ir antrąjį
reaktorius, iki bus gauta
licencija nutraukti jų
eksploatavimą, ir
pasirengti saugiai
iškrauti branduolinį kurą

78.992

2

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

6395

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

I-IV

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

415

TVP-34 (2016)

Mokslinės-techninės
paramos organizacijų parama
Valstybinei atominės
energetikos saugos
inspekcijai užtikrinimas

Žr. R-72.10-01-02 kriterijų

VĮ Ignalinos AE valdymo ir į
rezultatus orientuoto
valdymo ir gebėjimų
stiprinimo vykdant Ignalinos
AE eksploatavimo
nutraukimo projektus,
užtikrinimas

Sumažintos VĮ Ignalinos AE
išlaidos energetiniams
ištekliams ir komunalinėms
paslaugoms, procentais

5

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

4.131

TVP-34 (2016)

Saugus sustabdytų Ignalinos
AE pirmojo ir antrojo
reaktorių eksploatavimas iki
licencijos nutraukti jų
eksploatavimą gavimo

Gautos Ignalinos AE
eksploatavimo nutraukimo
projektų licencijos ir (arba)
leidimai, vienetais

2

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

28.937

TVP-34 (2016)

Energetikos ministerija
2016 m. veiklos planas

72.10.01.01.05

72.10.01.01.06

72.10.01.01.12

Priemonė. Pasirengti
Ignalinos AE pirmojo ir
antrojo reaktorių, su jais
susijusių įrenginių ir
sistemų saugiam
išmontavimui ir juos
išmontuoti, nugriauti
nebenaudojamus
Ignalinos AE pastatus
Priemonė. Suprojektuoti
ir pastatyti
radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įrenginius,
sutvarkyti Ignalinos AE
eksploatavimo ir
eksploatavimo
nutraukimo atliekas

Priemonė. Vykdyti
energijos efektyvumo
didinimo projektus
Ignalinos AE regione

Pasirengimas Ignalinos AE
pirmojo ir antrojo reaktorių,
su jais susijusių įrenginių ir
sistemų saugiam
išmontavimui, jų
išmontavimas,
nebenaudojamų Ignalinos AE
pastatų nugriovimas

Žr. P-72.10-01-01-02 kriterijų

6395

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

17.354

TVP-34 (2016)

Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo renginių
suprojektavimas, Ignalinos
AE eksploatavimo ir
eksploatavimo nutraukimo
atliekų sutvarkymas

Sutvarkytų kietųjų
radioaktyviųjų atliekų kiekis,
tonomis

650

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

18.397

TVP-34 (2016)

Energijos efektyvumo
didinimo projektų Ignalinos
AE regione vykdymas

Sutaupyta šilumos energijos,
renovavus Visagino
savivaldybės visuomeninės
paskirties pastatus (iki 2017
metų pabaigos numatoma
renovuoti 12 visuomeninės
paskirties pastatų, kurių
pradinis šilumos energijos
suvartojimas buvo 7 667
MWh per metus),
megavatvalandėmis

3409

Ignalinos AE
eksploatavimo
nutraukimo skyrius

IV

9.758

TVP-34 (2016)

