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Planuojami statyti (statomi) branduolinės energetikos objektai 
1. Visagino atominė elektrinė (2 aikštelės) – Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
2. Nauja panaudoto branduolinio kuro saugykla – Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
3. Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas – Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
4. Labai mažai radioaktyviųjų atliekų saugykla ir kapinynas – Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
5. Mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų kapinynas – Stabatiškės aikštelė, Visagino savivaldybė.

Branduolinės energetikos objektai Lietuvoje
1. Ignalinos atominė elektrinė – Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
2. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla – Bartkuškio miškas, Žaliosios girininkijos 53 kvartalas, Širvintų rajonas.
3. Panaudoto branduolinio kuro saugykla – Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
4. Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla – Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
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informaciją ir Europos Komisijai pagal savo kompetenciją, 
bendradarbiavo su šiomis organizacijomis dėl branduo-
linių medžiagų ir veiklos kontrolės techninių priemonių 
taikymo branduolinės energetikos objektuose, konsultavo 
branduolinių medžiagų naudotojus dėl pasikeitusių bran-
duolinių medžiagų apskaitos reikalavimų ir ataskaitų ren-
gimo tvarkos.

2009 m. taip pat baigėsi Lietuvos kadencija TATENA 
Valdytojų taryboje (VT). Per dvejus metus VATESI viršinin-
ko vadovaujama delegacija sėkmingai atstovavo šalies in-
teresams tarptautinėje organizacijoje. Narystė TATENA VT 
suteikė galimybę Lietuvai sustiprinti teigiamą tarptautinės 
bendruomenės nuomonę apie mūsų valstybės gebėjimus 
saugiai plėtoti branduolinę energetiką bei kompetentin-
gai vykdyti visus tarptautinius įpareigojimus šioje srityje. 
Dalyvaujant TATENA VT veikloje buvo sustiprintas TATENA 
dėmesys Lietuvai svarbiausiems branduolinės energetikos 
plėtros, reikalingos infrastruktūros kūrimo, branduolinės 
saugos užtikrinimo ir branduolinio ginklo neplatinimo 
klausimams. Nuosekliai buvo vykdomas ir TATENA finan-
suojamas nacionalinis projektas LIT/9/009, kuris skirtas 
pasirengti naujos atominės elektrinės statybos priežiūros ir 
licencijavimo darbams. Šio projekto rėmuose buvo organi-
zuota TATENA ekspertų misija, kuri nagrinėjo naujos atomi-
nės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. VATESI, 
Visagino atominės elektrinės ir Lietuvos mokslinės techni-
nės paramos organizacijų specialistai įvairiose šalyse daly-
vavo stažuotėse, darbiniuose pasitarimuose, seminaruose 
bei mokymo kursuose aktualiais naujos AE licencijavimo ir 
saugos įvertinimo klausimais, sėmėsi patirties, reikalingos 
rengiantis statyti naują atominę elektrinę, kėlė kvalifikaci-
ją bei gilino žinias branduolinių technologijų klausimais. 
VATESI ypač svarbu numatyti aiškią ir ilgalaikę darbuotojų 
mokymo bei parengimo perspektyvą. Tarptautinės kompa-
nijos naujos elektrinės statybai ieškos kvalifikuotų specia-
listų, siūlydamos kur kas geresnes darbo apmokėjimo są-
lygas. Todėl specialistų paieška ir parengtų kompetentingų 
specialistų išsaugojimas bus rimtas iššūkis ne tik VATESI, bet 
ir kitoms valstybės institucijoms.

sprendžiant platų  branduolinės 
energetikos  saugos reguliavimo 

uždavinių spektrą

Praėjusiais metais VATESI specialistai pagrindinį dėmesį 
skyrė Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) energe-
tinių blokų saugos užtikrinimo priežiūrai, radioaktyviųjų 
atliekų įrenginių ir saugyklų statybos projektams licenci-
juoti, branduolinės energetikos teisinei reguliavimo siste-
mai tobulinti ir personalo mokymams, rengiantis naujos 
atominės elektrinės projekto priežiūros darbams.

2009 m. Ignalinos AE buvo eksploatuojama saugiai – 
neužfiksuota aukštesnių negu nulinio lygio pagal TATENA 
Tarptautinę branduolinių įvykių skalę (INES) sutrikimų, nė 
vienas darbuotojas nebuvo apšvitintas daugiau negu nu-
stato normos, nebuvo nustatyta neleistino poveikio gy-
ventojams ir aplinkai. Vyko reguliarūs VATESI ir Ignalinos 
AE vadovybės bei specialistų pasitarimai, kuriuose aptarti 
svarbiausi saugos klausimai. VATESI sėkmingai vykdė bran-
duolinės saugos ir radiacinės apsaugos branduolinės ener-
getikos objektuose valstybinį reguliavimą bei priežiūrą, 
siekdama apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo branduoli-
nių bei radiacinių įvykių ir avarijų žalingo poveikio.

Nuo eksploatacijos pradžios Ignalinos AE iš viso pagami-
no ir pardavė 307,1 TWh elektros energijos: 1-asis energetinis 
blokas – 136,9 TWh, 2-asis energetinis blokas – 170,2 TWh. 
2009 m. gruodžio 31 d. 22.54 val. Lietuvos laiku, pagal Lietu-
vos stojimo į Europos Sąjungą protokolą, 2-asis energetinis 
blokas buvo saugiai galutinai sustabdytas ir Ignalinos atomi-
nė elektrinė nustojo gaminti elektros energiją.

Per 2009 metus, peržiūrėjus ir įvertinus Ignalinos AE pa-
teiktus saugą pagrindžiančius dokumentus, buvo išduotos 
dvi eksploatavimo nutraukimui svarbios licencijos – statyti 
naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą ir kietųjų ra-
dioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius bei saugyklas.  

2009 m. branduolinio ginklo neplatinimo garantijų 
taikymo srityje VATESI užtikrino sklandų perėjimą nuo tie-
sioginio darbo su TATENA prie trišalės sistemos: teikė jai 
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VATESI parengė LR branduolinės saugos įstatymo kon-
cepciją, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad branduoli-
nės saugos reguliavimo ir priežiūros sistema Lietuvoje taptų 
veiksmingesnė, skaidresnė ir efektyvesnė, turėtų lankstesnę 
finansavimo sistemą bei aiškiai nustatytus priežiūros ir po-
veikio priemonių mechanizmus. Ši koncepcija buvo patvir-
tinta 2009 m. lapkričio mėn. bei pradėtas rengti Lietuvos 
Respublikos branduolinės saugos įstatymo projektas, kurį 
numatoma patvirtinti 2010 m. Priėmus šį įstatymą bei kitų 
įstatymų pakeitimus reikės atitinkamai peržiūrėti ir pakeisti 
jiems įgyvendinti reikalingus poįstatyminius teisės aktus, iš 
kurių vienas svarbiausių – Veiklos branduolinėje energetikoje 
licencijavimo taisyklės. Tad VATESI specialistų ir kitais metais 
laukia nemažai užduočių rengiant, tobulinant ir atnaujinant 
branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus.

2010 metais VATESI ir toliau nuosekliai vykdys licenci-
juotų branduolinės energetikos objektų priežiūrą – vykdys 

inspekcijas, nagrinės objektų saugos pagrindimo bei kitus 
saugos požiūriu svarbius dokumentus. Bus toliau atnauji-
nami ir rengiami nauji branduolinę saugą reglamentuo-
jantys teisės aktai. Didelis dėmesys bus skiriamas avarijų 
prevencijos ir valdymo veiklos kokybei gerinti. VATESI keisis 
informacija naudodamasi Europos Bendrijos skubaus apsi-
keitimo radiologine informacija sistema ir užtikrins tarptau-
tinės konvencijos dėl Ankstyvojo pranešimo apie branduo-
linę avariją nuostatų vykdymą.

Šiais metais didelis dėmesys taip pat bus skiriamas 
darbuotojų kvalifikacijai kelti. Siekiant tinkamai parengti 
branduolinės saugos valstybinio reguliavimo ir priežiū-
ros sistemą naujos atominės elektrinės statybai, VATE-
SI privalo ugdyti savo darbuotojų kompetenciją, būti-
ną efektyviai spręsti uždavinius, susijusius su naujos AE 
statyba. Tai yra viena iš prioritetinių krypčių greta jau  
vykdomos veiklos.

Michailas DeMČeNKO

L. e. Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos viršininko pareigas
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apie mus – Valstybinė atominės 
energetikos saugos inspekcija

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 
(VATESI) – pagrindinė branduolinės energetikos saugos 
reguliavimo ir priežiūros institucija, kuri nustato saugos 
reikalavimus, prižiūri, kaip jų laikomasi, išduoda licencijas ir 
leidimus, vertina branduolinės energetikos objektų saugą, 
atlieka inspekcijas ir patikrinimus bei vykdo kitas funkcijas.

VATESI misija – vykdyti branduolinės energetikos 
objektų saugos valstybinį reguliavimą ir priežiūrą, siekiant 
apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalingo branduolinių 
bei radiologinių įvykių ir avarijų poveikio.

VATESI yra LR Vyriausybės įstaiga, įkurta 1991 m., VATESI 
viršininkas tiesiogiai atskaitingas Ministrui Pirmininkui.

Pagrindiniai Vatesi uždaviniai 
Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų •	
saugos valstybinis reguliavimas ir priežiūra;
Branduolinės energetikos objektuose esančių radioak-•	
tyviųjų atliekų tvarkymo saugos valstybinis reguliavi-
mas ir priežiūra;

Branduolinių medžiagų ir technologijų naudojimo tai-•	
kiems tikslams priežiūra (TATENA ir EURATOM garantijų 
taikymas);
Branduolinės energetikos objektų ir branduolinių •	
medžiagų fizinės saugos valstybinis reguliavimas ir 
priežiūra;
Branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo saugos vals-•	
tybinis reguliavimas ir priežiūra;
Avarinė parengtis. •	
Sprendžiant branduolinės saugos problemas, paskirs-

tytos funkcijos tarp eksploatuojančios organizacijos ir prie-
žiūrą vykdančios institucijos. Lietuvoje už saugų branduo-
linių reaktorių eksploatavimą atsako VĮ ,,Ignalinos atominė 
elektrinė“, kuriai suteiktas eksploatuojančios organizacijos 
statusas. VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“ pri-
žiūri uždarytą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą, 
o AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi galiojančią branduolinių 
medžiagų transportavimo licenciją.

Ignalinos AE, kurioje buvo eksploatuojami du RBMK 
tipo branduoliniai reaktoriai (kiekvieno projektinė elektri-
nė galia – po 1 500 megavatų), perduota Lietuvai 1991 m., 
atkūrus šalies nepriklausomybę. Lietuva tapo 31-ąja vals-
tybe, naudojančia branduolinę energiją elektros energijai 
gaminti. Šalis įsipareigojo, jog eksploatuodama Ignalinos 
AE nesukels branduolinės grėsmės gyventojams ir aplinkai, 
o branduolinės medžiagos bei technologijos bus naudoja-
mos tik taikiems tikslams. 2004 m. buvo sustabdyta Ignali-
nos AE pirmojo bloko veikla, o 2009 m. gruodžio 31 d. – an-
trasis blokas. Rengdamasi Ignalinos AE uždarymui 2009 m. 
VATESI išdavė VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ dvi licencijas: 
statyti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą bei 
statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius 
bei saugyklas. 

Siekiant užtikrinti 24 valandų per parą ryšį su LR institu-
cijų ir tarptautinių organizacijų avarinės parengties struk-
tūromis, VATESI paskirti ankstyvojo pranešimo specialistai, 
kurie bet kuriuo paros metu pasirengę priimti ar perduo-
ti informaciją apie įvykusias branduolines ar radiologines 
avarijas Lietuvoje arba kitose valstybėse. Bet kuriuo metu 
gavęs pranešimą apie branduolinę avariją Lietuvoje arba 
kitose šalyse, jei tai kelia pavojų Lietuvos gyventojams, 
VATESI Avarinis centras ne vėliau, kaip po 1 valandos pasi-
rengęs pradėti veiklą. 

VATESI rengia branduolinės saugos reikalavimus ir tai-
sykles, prižiūri, kad jų būtų laikomasi branduolinės ener-
getikos objektuose ar vykdant veiklą, susijusią su bran-
duolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis. 
VATESI, nustačiusi pažeidimus, turi teisę taikyti atitinkamas 
poveikio priemones, pavyzdžiui, įpareigoti branduolinės 
energetikos objektą eksploatuojančią organizaciją pareng-
ti koreguojamas priemones, sustabdyti darbus ar netgi su-
stabdyti ar panaikinti VATESI išduotos licencijos ar leidimo 
galiojimą. Tokių pažeidimų, dėl kurių būtų tekę stabdyti 
darbus, licencijų ar leidimų galiojimą, 2009 metais nebuvo 
nustatyta.

Pastatas (dešinėje), kuriame yra įsikūrusi ir VATESI
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Pagrindiniai įvykiai

2009-01-01 įsigaliojo dvišalis tarpinstitucinis susitari-
mas dėl ankstyvojo pranešimo apie galimą branduolinį ir 
radiologinį pavojų tarp VATESI ir Švedijos Karalystės radiaci-
nės saugos institucijos. 

2009-01-09 VATESI specialistai išnagrinėjo ir suderino 
naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitą.

2009-01-26–2009-01-31 Lietuvoje dirbusi speciali 
TATENA ekspertų misija peržiūrėjo, kaip Lietuvoje atlieka-
mas planuojamos Visagino atominės elektrinės poveikio 
aplinkai vertinimas, išanalizavo bei palankiai įvertino pačią 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pažymėjo, kad ji ati-
tinka įprastą tarptautinę praktiką bei procedūras.

2009-02-18 VATESI lankėsi LR Seimo Atominės ener-
getikos komisija. Posėdyje aptarti aktualūs branduolinės 
energetikos klausimai Lietuvoje. 

2009-04-07–2009-04-08 Vilniuje organizuotas semi-
naras, kuriame aptarti branduolinės energetikos objektų 
ir branduolinių medžiagų fizinės saugos klausimai, ak-
tualūs rengiantis statyti naują atominę elektrinę Lietu-
voje. Renginio metu, be Lietuvos įgaliotųjų institucijų 
atstovų, patirtimi dalijosi fizinės saugos užtikrinimo 
branduolinėje energetikoje specialistai iš Bulgarijos, 
Švedijos ir JAV. 

2009-05-10–2009-05-21 Vienoje (Austrija) vyko Jung-
tinės panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos tre-
čiasis peržiūros susitikimas, kuriame pristatyta antroji na-
cionalinė ataskaita apie pasikeitimus ir padarytą Lietuvos 
radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo pažangą per pastaruosius trejus metus. 

2009-05-26–2009-05-28 Vilniuje vyko tarptautinės 
Europos garantijų tyrimo ir vystymo asociacijos (ESARDA) 
simpoziumas „Garantijos ir branduolinių medžiagų valdy-
mas“. VATESI yra šios asociacijos narė nuo 2005 m.

2009-05-28 VATESI specialistai išnagrinėjo Ignalinos AE 
pateiktus techninius sprendimus dėl 2-ojo energetinio blo-
ko saugai svarbių sistemų ir įrangos patikrinimų termino 
perkėlimo vėlesniam laikui. Vadovaudamiesi nacionaliniais 
reikalavimais ir atsižvelgdami į tarptautinę praktiką, VATESI 
specialistai nusprendė nepritarti minėtiems techniniams 
sprendimams ir įpareigojo Ignalinos AE atlikti remontą nu-
statytu laiku.

2009-06-06 vieninteliam veikiančiam Ignalinos ato-
minės elektrinės reaktoriui sustojus dėl gedimo antroje 
reaktoriaus stabdymo sistemoje, Ignalinos AE vadovybė 
nusprendė anksčiau atlikti planinius antrojo energetinio 
bloko remonto darbus.

2009-06-26 VATESI išdavė leidimą paleisti Ignalinos AE 
2-ąjį energetinį bloką po planinio perspėjamo remonto.

2009-07-07 VATESI viršininkas Gytis Maksimovas at-
sistatydino iš VATESI viršininko pareigų. Laikinai inspek-
cijai vadovauja VATESI viršininko pavaduotojas Michailas 
Demčenko.

Viršininko pavaduotojas Referentas

Teisės ir personalo 
skyrius

Informacinių 
technologijų skyrius

Ūkio skyrius

Sistemų ir 
komponentų skyrius

Eksploatavimo patirties 
analizės skyrius

Priežiūros skyrius

Eksploatavimo 
nutraukimo skyrius

Transportavimo ir 
radiacinės apsaugos 

skyrius

Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo skyrius 

Saugos analizės  
skyrius

Branduolinės saugos 
departamentas

Radiacinės apsaugos 
departamentas

Finansų ir apskaitos 
skyrius

Projektų valdymo  
skyrius

Tarptautinių ryšių 
ir visuomenės 

informavimo skyrius

Branduolinių medžiagų 
kontrolės ir fizinės 

saugos skyrius

Viršininkas

Administravimo 
departamentas

VATESI struktūra
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2009-08-27 VATESI išdavė licenciją Ignalinos AE statyti 
kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. 

2009-09-02 VATESI Ignalinos AE išdavė licenciją statyti 
naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą.

2009-10-19 prasidėjo tarptautiniai branduolinės sau-
gos mokymai, kuriuos antrus metus iš eilės kartu su TATENA 
organizavo Lietuvos energetikos institutas.

 
2009-11-04 LR Seimo Atominės energetikos komisijos 

posėdyje VATESI vadovai pristatė 2008 metų veiklos ataskaitą. 

2009-11-04 VATESI suderino VĮ Ignalinos atominė elek-
trinė žemės sklypų, esančių Visagino savivaldybės Drūkši-
nių kaime, detalųjį planą. 

2009-11-12 VATESI specialistai dalyvavo Europos Ko-
misijos organizuojamose avarinės parengties pratybose. 
Šių pratybų tikslas – patikrinti Europos Sąjungos narių 
valstybių pasirengimą laiku ir tinkamai reaguoti į galimas 
branduolines ar radiologines avarijas, naudojantis Europos 
Komisijos ankstyvojo perspėjimo apie branduolines bei ra-
diologines avarijas sistema ECURIE. 

2009-12-31 galutinai sustabdytas Ignalinos AE antrasis 
energetinis blokas. 

Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus įvykius galima 
rasti VATESI interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ (inter-
neto svetainės adresas www.vatesi.lt). 

Kokybės vadyba

VATESI kokybės vadybos sistemą nuspręsta diegti 
2000 m. spalio 5 d., patvirtinus viršininko įsakymą Nr. 21. 
Diegiant VATESI kokybės vadybos sistemą, siekiama:

gerinti institucijos valdymo efektyvumą;•	
optimizuoti institucijos išteklių planavimą ir naudo jimą;•	
užtikrinti tinkamą branduolinės energetikos objektų •	
licencijavimą, saugos įvertinimą ir priežiūrą;
užtikrinti reikiamą įgyvendinamų Europos Sąjungos •	
(toliau – ES) paramos projektų kontrolę;
užtikrinti tinkamą VATESI personalo kvalifikacijos kėlimą;•	
užtikrinti efektyvų informacijos valdymą ir naudojimą.•	
Atsižvelgiant į pasikeitusius reikalavimus bei nuolat 

tobulinant kokybės užtikrinimo dokumentus, 2009 m. 
ir 2010 m. pradžioje VATESI buvo patvirtinta 13 atnaujin-
tų ir 13 naujų kokybės vadybos sistemos procedūrų bei  
instrukcijų.  

2009 m. VATESI inicijavo ES struktūrinės paramos lėšo-
mis finansuojamą projektą „Valstybinės atominės energe-
tikos saugos inspekcijos vadybos sistemų diegimas“. Šio 
projekto tikslas – iš esmės atnaujinti ir patobulinti VATESI 
kokybės vadybos sistemą. Projektas teigiamai įvertintas LR 
vidaus reikalų ministerijoje bei Europos socialinio fondo 
agentūroje, tačiau jo įgyvendinimas atidėtas dėl numato-
mos VATESI reorganizacijos 2010 metais.

strateginis veiklos planas ir 
finansinė veikla

VATESI veikla pagal pobūdį yra ilgalaikė ir tęstinė. Ji 
planuojama pagal LR Vyriausybės programą ir prioritetus, 
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos nuostatas. 

2009–2011 m. strateginiame veiklos plane VATESI misijai 
įgyvendinti nustatytas vienas strateginis tikslas – užtikrinti 
aukštą branduolinės energetikos objektų saugos lygį. Stra-
teginio tikslo pasiekimui vertinti numatytas vienas efekto 
kriterijus: branduolinės saugos gerėjimas – nėra antrojo ir 
aukštesniojo lygio neįprastų įvykių pagal INES skalę.

Strateginiam tikslui įgyvendinti 2009 m. parengta ir 
vykdoma viena programa: ,,Branduolinės saugos viešasis ir 
vidinis administravimas“. Jai įgyvendinti suformuluoti ketu-
ri tikslai:

autorizuoti ir prižiūrėti branduolinės energetikos licen-•	
cijuojamą veiklą – užtikrinti, kad būtų laikomasi nusta-
tytųjų reikalavimų,
tobulinti branduolinės saugos, fizinės saugos ir radiaci-•	
nės apsaugos reguliavimo bei priežiūros sistemą,
vykdyti ir tobulinti vidaus administravimą,•	
pasirengti naujos atominės elektrinės projektavimo ir •	
statybos reguliavimui bei priežiūrai.
Įgyvendinant šiuos tikslus siekiama ir toliau mažinti įvy-

kių bei avarijų tikimybę branduolinės energetikos objek-
tuose, gerinti sutrikimų ir avarijų prevencijos priemonių ko-
kybę, tobulinti VATESI vidinį administravimą bei priimamų 
sprendimų kokybę. Be to, siekiama laiku pasirengti naujos 
atominės elektrinės projektavimo ir statybos reguliavimui 
bei priežiūrai. Programos finansavimo šaltinis – valstybės 
biudžeto asignavimai.

VATESI programos vykdymui 2009 m. buvo patvirtinta 
(įskaitant patikslinimus) 5 711 tūkst. Lt valstybės biudže-
to asignavimų, skirta ir panaudota 5 312,7 tūkst. Lt arba 
93,03 proc. Biudžetiniai asignavimai buvo naudojami pagal 
paskirtį, t. y. pagal išlaidų sąmatoje patvirtintus ekonominio 
klasifikavimo straipsnius, neviršijant jų.

Valstybės biudžeto asignavimų naudojimas  
2003–2009 m.
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Naujos atominės elektrinės projekto 
parengiamųjų darbų priežiūra
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Poveikio aplinkai vertinimo  
ataskaita 

2009 m. sausio mėn. VATESI suderino naujos atominės 
elektrinės Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo ataskai-
tą (toliau – PAV ataskaitą). Ši ataskaita buvo suderinta su 
sąlygomis, kad iki parengiant techninę specifikaciją reak-
toriaus technologijos parinkimui, UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ atliks papildomą studiją dėl radioaktyviųjų atlie-
kų laidojimo ir techninėje specifikacijoje pateiks konkrečius 
reikalavimus poveikį aplinkai mažinančioms priemonėms 
bei nurodys į aplinką išmetamų radioaktyviųjų medžiagų 
ribinius kriterijus. Šios sąlygos, kaip ir kitos aplinkosauginės 
sąlygos, nustatytos ir LR aplinkos ministerijos 2009 m. ba-
landžio mėn. priimtame sprendime, kad naujos atominės 

elektrinės statyba poveikio aplinkai požiūriu yra leistina ir 
elektrinė gali būti statoma numatytoje teritorijoje.

Nagrinėdami PAV ataskaitoje pateiktą informaciją 
VATESI specialistai susipažino su galimomis atominių elek-
trinių technologijomis, branduolinės saugos principais, 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, vertino alternatyvių staty-
bos aikštelių charakteristikas, veiklos riziką bei galimą radi-
ologinį poveikį gyventojams ir aplinkai, įskaitant tarpvals-
tybinį poveikį. PAV ataskaitos rengėjas, atsižvelgdamas į 
VATESI specialistų pateiktas pastabas, papildė ir patikslino 
šią ataskaitą informacija, susijusia su aikštelių klasifikavimu 
bei priimtinumu, gyventojų apšvitos vertinimu, kritinės gy-
ventojų grupės parinkimu ir tiesioginės apšvitos vertinimu, 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu bei avarijų analize, eksplo-
atavimo nutraukimu bei avarine parengtimi. 

Naujos atominės elektrinės alternatyvios aikštelės
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VATESI specialistai klausosi paskaitos apie AP-1000 
reaktorių, projektinių ir neprojektinių avarijų valdymą.

Atominės elektrinės įrengimo poveikis aplinkai, vado-
vaujantis LR teisės aktų reikalavimais, privalo būti vertina-
mas. Naujos atominės elektrinės Lietuvoje PAV ataskaitoje 
įvertintas iki 3400 megavatų galios atominės elektrinės Lie-
tuvoje statybos ir eksploatacijos poveikis aplinkai – gyven-
tojams, socialinei ekonominei aplinkai, vandens sistemoms, 
oro kokybei, augalijai ir gyvūnijai, saugomoms teritorijoms, 
kultūros paveldui ir kiti klausimai. Taip pat įvertintos projek-
to alternatyvos – dvi galimos statybos aikštelės, esančios 
Ignalinos AE teritorijoje; technologinės reaktorių alterna-
tyvos – verdančio vandens, suslėgto vandens ir suslėgto 
sunkiojo vandens; aušinimo būdų alternatyvos. Įvertinta ir 
nulinės alternatyvos – atominė elektrinė nestatoma Lietu-
voje – poveikis aplinkai.

 Su naujos atominės elektrinės Lietuvoje PAV ataskaita 
turėjo galimybę susipažinti užsienio valstybės institucijos, 
Lietuvos ir kaimyninių šalių visuomenė. 2008–2009 m. reng-
tose tarpvalstybinėse konsultacijose su Lenkijos, Baltarusijos, 
Latvijos ir Austrijos institucijomis bei susitikimuose su mūsų 
šalies visuomenės atstovais dalyvavo ir VATESI specia listai. Jie 
atsakė į užsienio specialistų ir Lietuvos visuomenės atstovų 
pateiktus klausimus, susijusius su branduolinės energetikos 
objektų licencijavimo tvarka, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
strategija, panaudoto branduolinio kuro tvarkymu, avarinių 
situacijų poveikių vertinimu. 

2009 m. sausio mėn. VATESI su Aplinkos ministerija ir 
Radiacinės saugos centru organizavo specialią Tarptau-
tinės atominės energetikos agentūros (toliau – TATENA) 
ekspertų misiją Lietuvoje. TATENA ekspertai peržiūrėjo pla-
nuojamos Visagino atominės elektrinės poveikio aplinkai 
vertinimo procedūras, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą 
ir vertino, kaip ji atitinka geriausią tarptautinę praktiką bei 
procedūras radiacinės apsaugos ir aplinkosaugos požiūriu. 
TATENA ekspertai konstatavo, kad poveikio aplinkai ver-
tinimo ataskaitoje pakanka pateiktos informacijos ir duo-
menų, kad būtų galima priimti sprendimą dėl veiklos leis-
tinumo poveikio aplinkai požiūriu, ir PAV ataskaitą įvertino  
teigiamai.

Vatesi specialistų mokymas ir 
kvalifikacijos kėlimas

„Siekiant užtikrinti tinkamų įgūdžių ugdymą ir atitinka-
mos kompetencijos įgijimą ir išlaikymą, reguliuojanti institu-
cija turi užtikrinti, kad jos darbuotojai dalyvautų reikiamose ir 
gerai parengtose mokymų programose. Šiuose mokymuose 
darbuotojai turi susipažinti su technologijų vystymusi bei ben-
dru saugos supratimu ir principais.“

„Branduolinės, radiacinės, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
ir vežimo saugos reikalavimai valstybės teisinei sistemai ir 
infrastruktūrai“, TATENA reikalavimai, GS-R-1, 2000.

Vienas iš prioritetinių VATESI tikslų – kvalifikuoti ir spe-
cialiųjų žinių turintys darbuotojai. Šis tikslas tapo dar aktu-
alesnis Lietuvai priėmus sprendimą statyti naują atominę 
elektrinę ir atsiradus poreikiui tinkamai pasirengti naujos 
elektrinės licencijavimui ir saugos priežiūrai.

Sklandžiai ir kokybiškai naujos atominės elektrinės sau-
gai įvertinti bei peržiūrai atlikti būtina tinkamai parengti 

branduolinės saugos teisės aktus, kuriais vadovaujantis 
VATESI specialistai vertins saugą pagrindžiančius dokumen-
tus naujos atominės elektrinės aikštelės vertinimo, projekta-
vimo, statybos ir eksploatavimo metu bei atliks inspekcijas, 
patikrinimus. Rengiant šiuos teisės aktus reikalingi įvairių 
sričių specialistai, kurie išmanytų reaktorių fiziką, termohi-
drauliką, kontrolės, valdymo ir elektros sistemas, medžiagų 
atsparumą, statybos inžineriją, avarijų analizę, tikimybinės 
saugos analizę, priešgaisrinę saugą, suvirinimo technologi-
jas ir neardančios kontrolės metodus, radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo technologijas, eksploatavimo nutraukimo princi-
pus ir kitas reikiamas sritis.

Atsižvelgiant į ekonominę situaciją, 2009 m. VATESI 
darbuotojų skaičius nebuvo didintas, o LR Vyriausybės 
2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 394 „Dėl didžiausio 
leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš 
valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigy-
bių skaičiaus patvirtinimo“ VATESI nuo 2009 m. spalio 
1 d. vietoje 74 etatų priskirta 70 etatų. 2009 m. VATESI 
priėmė 6, išėjo 8 darbuotojai. 2009 m. liepos 7 d. atsi-
statydino VATESI viršininkas Gytis Maksimovas. 2009 m. 
pabaigoje VATESI dirbo 69 darbuotojai, iš jų 58 vals-
tybės tarnautojai. 5 VATESI darbuotojai, iš dirbančių 
branduolinės energetikos srityje, turi daktaro kvalifi-
kacinius laipsnius tiksliųjų mokslų srityje, 5 bakalauro, 
27 bakalauro ir magistro, 19 kvalifikacinius magistro  
laipsnius. 

Atsižvelgiant į sumažėjusį VATESI darbuotojų skaičių ir 
išlikusią būtinybę tinkamai užtikrinti VATESI uždavinių vyk-
dymą bei turėti aukštos kvalifikacijos specialistus, VATESI 
skiria didelį dėmesį darbuotojams mokyti ir jų kvalifikaci-
jai kelti. 2009 m. kvalifikaciją kėlė 79 proc. VATESI darbuo-
tojų. 13 darbuotojų dalyvavo valstybės tarnautojų įvadi-
niuose mokymuose, 33 darbuotojai dalyvavo gebėjimų, 
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susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų 
strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimo mokymuose. 
Iš viso buvo sudalyvauta 61 tokio pobūdžio mokymuo-
se. Siekiant tobulinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
pagal darbo sutartis kompiuterinį raštingumą, 26 VATESI 
darbuotojai 2009 m. dalyvavo ECDL ir kituose kompiute-
rinio raštingumo įgūdžių stiprinimo mokymuose. 

Viena iš TATENA statuto nuostatų – remti mokslininkų 
ir ekspertų mokymus taikios atominės energijos panau-
dojimo srityje. Ši tarptautinė organizacija sukaupusi mil-
žinišką patirtį organizuojant įvairius mokymus. Taip pat ji 
teikia finansinę paramą, kuri suteikia galimybę VATESI spe-
cialistams gilinti žinias ir semtis patirties tokiose organiza-
cijose kaip JAV branduolinės saugos reguliavimo komi-
sijoje (NRC), Suomijos radiacinės ir branduolinės saugos 
institucijoje STUK bei kitose įstaigose ir organizacijose

Kol Lietuvoje nepasirinktos konkrečios technologi-
jos, VATESI specialistai gilina žinias skirtingų reaktorių 
technologijų srityse: 2009 m. VATESI darbuotojai detaliau 
susipažino su AP1000, EPR, APWR ir kitų reaktorių pro-
jektuose numatytais saugos užtikrinimo principais bei 
priemonėmis (JAV, Šveicarijoje, Korėjoje ir kitose šalyse), 
taip pat susitiko ir aptarė su JAV branduolinės saugos re-
guliavimo komisijos (NRC) darbuotojais reaktorių serti-
fikavimo bei licencijavimo, įrangos saugos klasifikacijos, 
aikštelės vertinimo, reaktoriaus aušinimo kontūro struktū-
rinio vientisumo, inspekcijų statybų metu, eksploatavimo 
patirties, kokybės užtikrinimo bei saugos kultūros ir kitus 
aktualius saugos klausimus. Įgytas žinias VATESI darbuo-
tojai perduoda organizuojamose vidaus seminaruose. 
Šios žinios labai pravers rengiant branduolinės saugos  
teisės aktus.

Iš viso per 2009 m. 35 VATESI specialistai dalyvavo 
44 TATENA organizuotuose renginiuose.

inspekcinės veiklos tobulinimas 

VATESI branduolinės saugos specialistai nuolat anali-
zuoja inspekcijų, seminarų ar darbo pasitarimų metu įgytą 
patirtį, žinias ir informaciją, teikia pasiūlymus, kaip tobulinti 
vykdomą inspekcinę veiklą bei ją reglamentuojančius do-
kumentus. 2008–2011 m. TATENA nacionaliniame projek-
te „VATESI ir kitų institucijų gebėjimų, susijusių su naujos 
atominės elektrinės licencijavimu Lietuvoje, stiprinimas“ 
numatytos priemonės (stažuotės, mokymo kursai), susiju-
sios su inspektorių mokymais bei kvalifikacijos tobulinimu. 
2009 m. buvo įgyvendinamas ES pereinamojo laikotarpio 
institucijų plėtros priemonės projektas „Parama VATESI įver-
tinti Ignalinos AE saugą“, kurio dėka VATESI inspektoriai tu-
rėjo galimybę gilinti savo žinias susijusias su saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų struktūrinio vientisu-
mo vertinimu. Šiuose projektuose numatytų inspekcinės 
veiklos sričių pagrindinis tikslas – susipažinti su kitų šalių 
praktika inspektuojant branduolinės energetikos objektus 
ir gautas žinias taikyti atliekant inspekcijas jau veikiančiuo-
se objektuose, pasirengti naujos atominės elektrinės pro-
jekto įgyvendinimo priežiūrai. Tai ypač naudinga jauniems 
inspektoriams, įsitraukiantiems į branduolinės saugos spe-
cialistų gretas.

VATESI darbuotojų patirtis branduolinėje 
energetikoje

> 20 metų

< 5 metai

10–20 metų5–10 metų

48%

22%

10%

20%

VATESI darbuotojų amžius (%)

20–30

33 proc.

31–40

32 proc.

> 61

8 proc.

41–50

15 proc.

51–60

12 proc.

VATESI darbuotojų, dirbančių branduolinės 
energetikos srityje, specialybės

Fizika

40%

13%

13%Socialiniai 
mokslai 
(teisė, politika, 
psichologija)

Inžinerija Matematika

Branduolinė 
energetika
(šiluminės 
elektrinės, 
atominių 
elektrinių 
įrengimai)

Kiti technologijos 
mokslai

Aplinkos inžinerija

2%

7%

9%

16%

Naujos atominės elektrinės projekto 
teisinis reguliavimas

Siekiant įgyvendinti naujos atominės elektrinės statybos 
projektą būtina tobulinti teisės aktų sistemą vadovaujantis 
tarptautiniais teisės aktais, Europos Sąjungos teise ir panau-
dojant geriausią kitų šalių patirtį. Lietuva turi harmonizuoti 
nacionalinius teisės aktus su 2009 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyva 2009/71/Euratom, kuria nustatoma Bendrijos bran-
duolinių įrenginių branduolinės saugos sistema. Taip pat 
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būtina atsižvelgti į reikalavimus, keliamus trečios ir trečios 
plius kartos reaktoriams. Skirtumas tarp Ignalinos AE regulia-
vimo praktikos ir naujos atominės elektrinės yra esminis, nes 
trečios kartos reaktorių saugos charakteristikos iš esmės ski-
riasi nuo antros kartos reaktorių, kuriems priskiriami ir Ignali-
nos AE reaktoriai. Lietuva, kai pasirinks AE technologiją, turės 
iš dalies perimti šalies, AE technologijos tiekėjos, reguliavimo  
praktiką.

Naujos atominės elektrinės statybos teisiniai pagrindai 
nustatyti 2007 m. LR atominės elektrinės įstatyme ir LR Sei-
mo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 patvirtintoje 
Nacionalinėje energetikos strategijoje. 2009 m. balandžio 
22 d. LR Vyriausybė nutarimu Nr. 300 patvirtino Naujos 
atominės elektrinės projekto Lietuvoje įgyvendinimo stra-
tegines kryptis ir šio projekto vystymo bei įgyvendinimo 
orientacinį planą.

2009 m. VATESI parengė Lietuvos Respublikos branduo-
linės saugos įstatymo koncepciją, kuri buvo patvirtinta LR 
Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1609. Lie-
tuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo projektas 
yra rengiamas, jo patvirtinimas numatomas 2010 metais. 
Šio įstatymo tikslas – sustiprinti ir padaryti efektyvesnę 
branduolinės saugos priežiūros bei reguliavimo sistemą, 
aiškiai reglamentuoti priežiūros ir poveikio priemonių tai-
kymo mechanizmus, sustiprinti reguliuojančios institucijos 
statusą. Priėmus šį įstatymą reikės atitinkamai keisti Lietuvos 
Respublikos branduolinės energijos įstatymą, Lietuvos Res-
publikos radiacinės saugos įstatymą, Lietuvos Respublikos 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą, Lietuvos Respu-
blikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos potencialiai 
pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą bei kitus įstatymus. 
Šiems įstatymams įgyvendinti reikės priimti arba pakeisti 
nemažai poįstatyminių teisės aktų, iš kurių vieni svarbiau-
sių – Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo 
taisyklės bei bendrieji branduolinės saugos reikalavimai 
atominių elektrinių aikštelės vertinimui, projektavimui ir  
eksploatavimui.

VATESI, siekdama tinkamai pasirengti naujos atominės 
elektrinės projektavimui ir statybai, 2009 m. birželio 16 d. 
įsakymu Nr. 22.3-58 patvirtino branduolinės saugos reika-
lavimus BSR-1.1.1-2009 „Branduolinės saugos normatyvi-
nių techninių dokumentų rengimo tvarkos aprašas“, kurie 
nustato ir branduolinės saugos normatyvinių techninių 
dokumentų sistemą.  

2009 m., įgyvendinant VATESI viršininko 2008 m. va-
sario 6 d. įsakymu Nr. 22.3-15 patvirtintą VATESI branduo-
linę saugą reglamentuojančių teisės aktų ir normatyvinių 
techninių dokumentų tobulinimo planą, parengti šie teisės 
aktai, tiesiogiai susiję su naujos atominės elektrinės projek-
tavimu bei statyba:

Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje ene-•	
rgetikoje reikalavimai P-2009-04;
Reikalavimai branduolinės energetikos objektų eksplo-•	
atavimo nutraukimui P-2009-02;
Branduolinės saugos reikalavimai branduolinės ener-•	
getikos objekto modifikacijoms;
Bendrieji radioaktyviųjų atliekų priimtinumo laidoti pa-•	
viršiniame kapinyne reikalavimai.
Taip pat atnaujinti (pakeisti) 5 teisės aktai, parengta 

11 teisės aktų projektų. 

Konsultacijų teikimas  
UaB „Visagino atominė elektrinė“ 

2009 m. VATESI ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ (to-
liau – UAB VAE) rengė susitikimus, skirtus keistis informacija 
apie naujos atominės elektrinės projekto bei branduolinę 
saugą reglamentuojančių teisės aktų rengimo eigą. 

UAB VAE, būdama pasirengimo Visagino AE projektui 
organizacija, dar 2008 m. gruodžio mėn. kreipėsi į VATESI, 
prašydama konsultuoti naujos atominės elektrinės bran-
duolinės saugos klausimais. VATESI sutikus, buvo parengta 
konsultavimo schema su nustatytomis 17 konsultavimo 
sričių. Konsultacijos, teikiamos UAB VAE, prasidėjusios jau 
pačioje metų pradžioje, tęsėsi visus 2009 m., o jų metu 
buvo aptarti branduolinę saugą reglamentuojančių tei-
sės aktų rengimo, branduolinės saugos (statybos aikšte-
lių įvertinimo, kokybės vadybos sistemos ir saugos kultū-
ros, konstrukcijų, sistemų bei komponentų klasifikavimo, 
licencijavimo aspektais priimtinų reaktorių projektų ir 
pan.), fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskai-
tos ir kontrolės klausimais. 2009 m. įvyko 14 konsultacijų 
ir 4 VATESI bei UAB VAE atstovų, dalyvaujant įstaigų va-
dovybei, susitikimai, kuriuose buvo priimami sprendi-
mai dėl bendrų pozicijų, kurių bus laikomasi aptartaisiais  
klausimais.
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Branduolinės saugos reikalavimų 
nustatymas

Branduolinės saugos reikalavimai nustatomi LR įsta-
tymuose, LR Vyriausybės nutarimuose ir kituose poįstaty-
miniuose teisės aktuose. Vadovaujantis Lietuvos Respubli-
kos branduolinės energijos įstatymu ir VATESI nuostatais, 
VATESI savo teisės aktuose nustato branduolinės saugos 
bei radiacinės apsaugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
saugos, fizinės saugos reikalavimus ir nustato tokių reika-
lavimų rengimo tvarką. 

2009 m. birželio 15 d. VATESI viršininko įsakymu pa-
tvirtinti Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.1-2009 
„Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų 
rengimo tvarkos aprašas“ (toliau – Branduolinės saugos 
normatyvinių techninių dokumentų rengimo tvarkos apra-
šas), kuriuose nustatoma branduolinės saugos normatyvi-
nių techninių dokumentų sistema, jų rengimo, įforminimo 
ir tvirtinimo tvarka. Šiuo teisės aktu įtvirtinta branduolinės 
saugos normatyvinių techninių dokumentų sistema, kurią 
sudaro:

branduolinės saugos reikalavimai;•	
branduolinės saugos taisyklės;•	
standartai;•	
licenciato normatyviniai techniniai dokumentai.•	
Atitinkamai nuo šio teisės akto įsigaliojimo VATESI tei-

sės aktai skirstomi į branduolinės saugos reikalavimus ir 
branduolinės saugos taisykles. Vadovaujantis Branduolinės 
saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo tvar-
kos aprašu, privalo būti atliekamas visų branduolinės sau-
gos reikalavimų ir taisyklių projektų poveikio vertinimas. 

Vadovaujantis Branduolinės saugos normatyvinių 
techninių dokumentų rengimo tvarkos aprašo 16 punk-
tu, VATESI efektyviam branduolinės saugos reguliavimui 
užtikrinti rengia bei tvirtina branduolinės saugos nor-
matyvinių techninių dokumentų tobulinimo programą 
5 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techni-
nių dokumentų rengimo bei peržiūros metinius planus. 
Šiems dokumentams rengti ir koordinuoti kitus su teisės 
aktų rengimu susijusius klausimus VATESI yra sudaryta Tei-
sės aktų rengimą koordinuojanti darbo grupė. VATESI vir-
šininko 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-136 „Dėl 
Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų 

tobulinimo programos 2010–2014 metams ir Branduoli-
nės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo 
ir peržiūros 2010 m. metinio plano tvirtinimo“ patvirtinta 
VATESI 5 metų (2010–2014 m.) Branduolinės saugos nor-
matyvinių techninių dokumentų tobulinimo programa ir 
2010 m. Branduolinės saugos normatyvinių techninių do-
kumentų rengimo ir peržiūros metinis planas. Jie skelbiami 
VATESI interneto svetainėje, kurioje yra ir nuolat atnaujina-
mas branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių sąvadas.

Licencijavimas

Branduolinės energijos naudojimas griežtai reglamen-
tuotas LR teisės aktais, siekiant užtikrinti, kad jos keliama 
rizika gyventojams ir aplinkai būtų kiek įmanoma minimali. 
Projektuojant, statant branduolinės energetikos objektą 
(pavyzdžiui, atominę elektrinę, panaudoto branduolinio 
kuro saugyklą), atliekant esamų objektų modifikacijas, juos 
eksploatuojant, saugant ar transportuojant branduolines 
ar branduolinio kuro ciklo medžiagas, būtina įvertinti šią ri-
ziką. Todėl kelianti nepriimtiną riziką gyventojams ar aplin-
kai veikla turi būti laiku sustabdyta. 

Kita svarbi šios veiklos reguliavimo priežastis – bran-
duolinės energijos galimas panaudojimas teroristiniais tiks-
lais. Šiuo atveju reguliavimas nukreiptas galimiems teroriz-
mo atvejams bei branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų 
nelegaliam judėjimui užkirsti. 

Licencijavimo metu įvertinamas pareiškėjo, o jam ta-
pus licencijos turėtoju – licencijos turėtojo pasirengimas 
vykdyti Branduolinės energijos įstatyme nustatytą VATESI 
licencijuojamą veiklą. Licencijavimo metu vertinamas bran-
duolinės energetikos objekto ar branduolinių medžiagų 
saugos užtikrinimo lygis, pareiškėjo organizacinė struktū-
ra, personalo kvalifikacija ir kiti svarbūs saugos užtikrinimo 
aspektai. 

Licencijavimo procesą sudaro šios pagrindinės dalys:
paraiškos pateikimas;•	
paraiškos dokumentų patikrinimas ir įvertinimas;•	
pareiškėjo inspektavimas;•	
sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimas;•	
licencijos išdavimas (kai priimtas teigiamas spren di-•	
mas);
licencijos galiojimo sąlygų priežiūra; •	
licencijos galiojimo panaikinimas.•	

Branduolinės saugos 
reguliavimas ir priežiūra
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Paraiškų dokumentų  
patikrinimas ir įvertinimas

Saugos įvertinimas yra didelės apimties sisteminis pro-
cesas, kurio tikslas – nustatyti, ar veiklos, kurios licencijai 
gauta paraiška, vykdymas atitiks saugos reikalavimus šiai 
veiklai ir branduolinės energetikos objektams, su kuriais ši 
veikla susijusi. Šie reikalavimai, priklausomai nuo licencijuo-
jamos veiklos rūšies, apima principinius branduolinės ir fizi-
nės saugos reikalavimus (pavyzdžiui, „apsaugos gilyn“ prin-
cipo pakankamumą, eksploatavimo patirties įvertinimą), 
reikalavimus įrangai (pavyzdžiui, įrangos kvalifikavimą ir jos 
senėjimo analizę, jos patikimumą atskyrimo ir dubliavimo 
požiūriu), reikalavimus objekto sistemoms (pavyzdžiui, spe-
cifiniai reikalavimai reaktoriaus aktyviajai zonai, reaktoriaus 
aušinimo sistemai, avarijų lokalizavimo sistemoms, taip pat 
inžinerinės saugos ypatumus) ir kiti. Branduolinės energe-
tikos objekto sauga vertinama visais jo gyvavimo etapais: 
aikštelės vertinimo, projektavimo, statybos, įrenginių ir 

įrengimų konstravimo, pripažinimo tinkamais eksploatuoti, 
eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo metu. 

Vienas iš svarbiausių bet kurio branduolinės energetikos 
objekto saugą pagrindžiančių dokumentų yra objekto sau-
gos analizės ataskaita. Paraiškos nagrinėjimo metu VATESI 
be šio dokumento patikrina ir įvertina pareiškėjo organi-
zacinę struktūrą, darbuotojų kvalifikaciją, vadybos sistemos 
įgyvendinimo ir kitus su sauga susijusius dokumentus. Li-
cencijos išduodamos tik esant kitų Branduolinės energijos 
įstatymu nustatytų valstybės institucijų pritarimui. 

2009 m. buvo išduotos dvi licencijos (abi VĮ Ignalinos 
AE): statyti Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrengi-
nius (Nr. 1/2009) ir statyti Laikinąją panaudoto branduolinio 
kuro saugyklą (Nr. 2/2009). Dvi licencijos buvo panaikintos 
dėl licencijuotos veiklos užbaigimo (abi VĮ Ignalinos AE): 
projektuoti Ignalinos atominės elektrinės panaudoto bran-
duolinio kuro saugyklą (Nr. 1/2007) ir projektuoti Ignalinos 
atominės elektrinės kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginius ir saugyklas (Nr. 2/2007).

2009 m. Vatesi nagrinėtos paraiškos licencijoms gauti

Prašymo pateikimo 
data Pareiškėjas Licencijuojamos veiklos 

pavadinimas Pastabos

2007 m. rugsėjo mėn. VĮ Ignalinos AE Statyti laikinąją panaudoto 
branduolinio kuro saugyklą

Licencija Nr. 2/2009 išduota 
2009 m. rugsėjo 2 d.

2008 m. vasario mėn. VĮ Ignalinos AE Statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginius

Licencija Nr. 1/2009 išduota 
2009 m. rugpjūčio 27 d.

2008 m. rugsėjo mėn. VĮ Ignalinos AE
Statyti labai mažo aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir 
kapinyną

Paraiškos dokumentų teikimas ir 
nagrinėjimas tęsiasi.  

Vatesi išduotos licencijos, pagal kurias vykdomą veiklą Vatesi prižiūrėjo 2009 m.

Nr. Licencijos Nr. Licencijos savininkas Licencijuojamos veiklos pavadinimas

1. 12/99(P) VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti Ignalinos AE pirmąjį bloką

2. 3/2000(P) VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro sausojo 
tipo tarpinio saugojimo saugyklą (PBKS)

3. 1/2004 AB „Lietuvos geležinkeliai“ Transportuoti branduolines medžiagas

4. 2/2004 VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti Ignalinos AE antrąjį bloką 

5. 1/2006 VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti Ignalinos AE sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų 
atliekų saugyklą

6. 2/2006 VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūra (RATA)

Vykdyti uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 
priežiūrą

7. 1/2007 VĮ Ignalinos AE Projektuoti Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugyklą

8. 2/2007 VĮ Ignalinos AE Projektuoti Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginius ir saugyklas

9. 1/2008 VĮ Ignalinos AE Projektuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio 
apdorojimo įrenginius

10. 2/2008 VĮ Ignalinos AE Projektuoti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą 
ir kapinyną

11. 1/2009 VĮ Ignalinos AE Statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius

12. 2/2009 VĮ Ignalinos AE Statyti laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą
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VATESI, vadovaudamasi Branduolinės energijos įstaty-
mo jai suteikta teise, nustato licencijos galiojimo sąlygas 
licencijos turėtojui. Licencijuotos veiklos priežiūros proce-
so metu VATESI, esant grubiems licencijos galiojimo sąlygų 
pažeidimams, gali sustabdyti licencijos galiojimą ar licen-
ciją panaikinti. 2009 m. grubių licencijos galiojimo sąlygų 
pažeidimų nebuvo nustatyta. 

Vykdydami pavestas funkcijas VATESI specialistai, siekda-
mi įvertinti vykdomos veiklos atitikimą nustatytiems reika-
lavimams, 2009 m. išnagrinėjo virš 130 saugą pagrindžian-
čių dokumentų bei atliko 54 inspekcijas ir patikrinimus. 

Pagal saugos vertinimus, patikrinimus, analitinius dar-
bus buvo priimti sprendimai dėl siūlomų saugos sistemų 
modifikacijų priimtinumo, pateikti reikalavimai tobulinti 
vykdomą veiklą, eksploatacijos ir kitą dokumentaciją, kad 
būtų užtikrinama bei nuolat gerinama eksploatuojamo 
objekto sauga. 

inspektavimas

Vykdant inspekcinę veiklą siekiama įvertinti, kaip VATESI 
prižiūrimi subjektai laikosi nustatytų branduolinės saugos ir 
radiacinės apsaugos bei branduolinių medžiagų apskaitos 
reikalavimų. Kiekvienais metais VATESI pagal nustatytus kri-
terijus rengia inspekcijų planą. Be planinių inspekcijų taip 
pat atliekami techniniai ir reglamentiniai patikrinimai bei 
neplaninės inspekcijos. 2009 m. VATESI specialistai atliko 
55 inspekcijas (2008 m. – 67), iš jų – 33 planines inspekcijas, 
8 reglamentinius patikrinimus ir 13 techninių patikrinimų 
bei 1 neplaninę inspekciją.

Inspekcijos atliekamos visais licencijuojamos veiklos 
etapais: vykdant branduolinės energetikos objekto aikšte-
lės vertinimą, projektavimą, statybą, eksploataciją ar eks-
ploatavimo nutraukimą, vežant branduolines ar branduo-
linio kuro ciklo medžiagas ir atliekant jų apskaitą. VATESI 
inspektoriai taip pat turi teisę inspektuoti organizacijas, 
teikiančias paslaugas pareiškėjams ir licencijų turėtojams.

saugai, mažesniam inspekcijų skaičiui įtakos turėjo norma-
tyvinių ir techninių dokumentų reikalavimai dėl konkrečių 
sistemų patikrinimų periodiškumo. 

Iš 2009 m. vykdytų 55 inspekcijų 53 atliktos Ignalinos AE, 
1 – VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje“ (RATA) 
ir 1 – UAB „Vilniaus energijoje“ ir AB „Lietuvos elektrinėje“.

Planinės inspekcijos

Kasmet gruodžio mėnesį VATESI specialistai planuoja 
ateinančių metų inspekcijas, įvertindami sukauptą inspek-
cinės veiklos patirtį, išanalizavę branduolinės energetikos 
objektus eksploatuojančių organizacijų patirtį, licencijavi-
mo, saugos gerinimo programos analizės rezultatus ir kitus 
su sauga susijusius dokumentus. 2009 m. VATESI inspekcijų 
plane buvo numatyta atlikti 34 planines inspekcijas. Įvyk-
dytos 33, viena inspekcija perkelta į 2010 metus. Inspekcijų 
metu patikrintos šios saugos požiūriu svarbios sritys:

Ignalinos AE personalo mokymas;1. 
saugos ir saugai svarbių sistemų patikrinimai (reakto-2. 
riaus avarinio aušinimo sistema, avarinio elektros tieki-
mo sistema, 1-ojo ir 2-ojo bloko gaisro gesinimo siste-
mos, rezerviniai valdymo skydai, apsaugos nuo slėgio 
viršijimo reaktoriaus erdvėje sistema, nuosavų bloko 
reikmių darbinio ir rezervinio maitinimo sistemos, au-
šinamojo vandens papildymo ir kokybės sistema, kon-
trolės bei valdymo sistemos, klasterinių reguliavimo 
strypų eksploatavimas, neutronų impulsų skaičiavimo 
sistema);
branduolinių medžiagų apskaita ir kontrolė;3. 
fizinės inventorizacijos patikrinimas;4. 
projektinių ir neprojektinių avarijų valdymas;5. 
branduolinio kuro tvarkymas;6. 
branduolinės energetikos objektų ir branduolinių me-7. 
džiagų fizinė apsauga;
Ignalinos AE vykdoma aplinkos stebėsena;8. 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų 9. 
planavimas;
radiacinės apsaugos programos vykdymas;10. 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymas Ignalinos AE;11. 
saugai svarbių sistemų atestacija ir senėjimo valdymas;12. 
importuotų branduolinės paskirties strateginių prekių 13. 
panaudojimas;
avarinė parengtis;14. 
eksploatavimo patirties įvertinimas. 15. 

Inspekcijų rezultatai užfiksuoti aktuose ir ataskaito-
se, su jais supažindinamos inspektuojamos organizacijos. 
Patikrinta organizacija, gavusi iš VATESI inspekcijos aktą, 
nustatytiems trūkumams pašalinti parengia koreguojamų 
priemonių planą, jį vykdo ir pateikia nustatytų trūkumų pa-
šalinimą įrodančius dokumentus.

Techniniai ir reglamentiniai patikrinimai

Be kitos inspekcinės veiklos VATESI Branduolinės saugos 
departamento (toliau – BSD) Priežiūros skyriaus specialistai 
2009 m. Ignalinos AE atliko 8 reglamentinius ir 13 techninių 
patikrinimų.

VATESI 2008–2009 m. atliktos inspekcijos
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Inspekcijų apimtys 2009 m. šiek tiek sumažėjo, nes 
buvo vykdomi sustabdyto Ignalinos AE 1-ojo bloko siste-
mų izoliavimo planiniai darbai. Įvertinus šių sistemų poveikį 

16



B
ra

n
d

u
o

li
n

ės
 s

au
g

o
s 

re
g

u
li

av
im

as
 i

r 
p

ri
ež

iū
ra

Vatesi veiklos ataskaita 2009

Techniniai patikrinimai – VATESI darbuotojų atliekami 
branduolinės energetikos objektų atskirų sistemų, įren-
ginių ir įrengimų techninės būklės patikrinimai, nustatyti 
specialiose (eksploatavimo, bandymo, remonto ir panašiai) 
taisyklėse. Šių patikrinimų metu vykdoma saugai svarbių 
įrengimų ir vamzdynų apžiūra, bandymai bei kiti saugos 
atitikties įvertinimo veiksmai. Dalyvaujančių AE svarbių 
saugai slėginių komponentų būklės patikrinime VATESI 
BSD Priežiūros skyriaus darbuotojų pagrindinis tikslas – pri-
žiūrėti Ignalinos AE atliekamo saugai svarbių slėginių įren-
gimų ir vamzdynų techninės būklės patikrinimo vykdymą 
bei įvertinti tikrinamų AE komponentų techninę būklę.

Reglamentiniai patikrinimai – branduolinės energeti-
kos objektų technologiniame reglamente nurodytų perso-
nalo tam tikrų veiksmų (veiklos) patikrinimai. 

2009 m. atlikti 7 reglamentiniai Ignalinos AE 2-jo ener-
getinio bloko branduolinio reaktoriaus fizinių ir dinaminių 
charakteristikų matavimo eigos patikrinimai bei 1 patikrini-
mas, susijęs su valdymo ir apsaugos sistemos efektyvumo 
nustatymo, branduolinio reaktoriaus ikikritiškumo ir valdy-
mo bei apsaugos sistemos kontūro nusausėjimo efekto 
matavimais prieš reaktoriaus paleidimą po 2009 m. plani-
nio remonto.

Visais atvejais techninių ir reglamentinių patikrini-
mų metu pažeidimų nustatytiems branduolinės saugos 
reikalavimams nebuvo užfiksuota. Įrengimų ir vamzdy-
nų būklės bei branduolinio reaktoriaus fizinių ir dinami-
nių charakteristikų atitiktis nustatytiems reikalavimams 
patvirtinta. Patikrinimų rezultatai įforminti nustatyta  
tvarka.
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Vatesi veiklos ataskaita 2009

ignalinos ae eksploatavimo patirtis

Sisteminga savo ir kitų asmenų, veikiančių branduoli-
nės energetikos sektoriuje, eksploatavimo patirties analizė 
yra būtina, siekiant užkirsti kelią avarijoms, išvengti jų pa-
sikartojimo bei užtikrinti aukštą saugos lygį branduolinėje 
energetikoje. Reikiamo lygio Ignalinos AE sauga nuolatos 
buvo stiprinama bei užtikrinama analizuojant ne tik savo, 
bet ir kitų organizacijų, veikiančių branduolinės energeti-
kos sektoriuje, patirtį. 

Eksploatavimo patirtį sudaro: informacija apie įvykius, 
avarijas ir jų pirmtakus, defektus, „vos ne įvykius“, žemo ly-
gio įvykius, jų tendencijas, trūkumus bei gerąją praktiką, 
saugos rodiklių analizės ataskaitos, įsivertinimo ataskaitos 
(kokybės užtikrinimo audito ataskaitos, nepriklausomų 
ekspertų, misijų ataskaitos, dokumentuota gera praktika ir 
pan.). Eksploatavimo patirtis apima žmogaus veiklos, orga-
nizacinius ir technologinius klausimus. 

Ataskaitoms apie neįprastus įvykius Ignalinos AE, ki-
tuose Lietuvos branduolinės energetikos objektuose bei 
informacijai apie neįprastus įvykius įvairiose pasaulio ato-
minėse elektrinėse VATESI nagrinėti sukurta nuolatinė Ne-
įprastų įvykių ir eksploatacinės patirties analizės komisija 
(toliau – Komisija).

2009 m. buvo surengta 11 Neįprastų įvykių ir eksploa-
tacinės patirties analizės komisijos posėdžių, kuriuose nag-
rinėti Ignalinos AE neįprastų įvykių analizės ataskaitos bei 
kitų šalių atominėse elektrinėse įvykę neįprasti įvykiai. 

Nuo metų pradžios Ignalinos AE pateikė 4 neįpras-
tų įvykių analizės ataskaitas (1 pav.). Lyginant 2008 m. ir 
2009 m. neįprastų įvykių statistiką, neįprastų įvykių skaičius 
Ignalinos AE sumažėjo daugiau negu du kartus. Visi įvykiai 
užregistruoti veikusiame Ignalinos AE 2-ajame energetinia-
me bloke (2 pav.).

Atominių elektrinių projekto, procedūrų arba veiklos 
trūkumai dažniausiai tampa neįprastų įvykių priežastimis. 
2009 m. užfiksuoti 3 įvykiai dėl įrangos gedimų, 1 – dėl 
personalo klaidų. Įvykių dėl procedūrų trūkumų 2009 m. 
nebuvo. 

2009 m. Ignalinos AE 2-asis blokas neplanuotai buvo 
sustabdytas vieną kartą birželio 26 d. dėl antrosios stabdy-
mo sistemos dviejų kanalų gedimo. Minėtas įvykis, verti-
nant pagal Tarptautinę branduolinių įvykių INES skalę, kla-
sifikuotas nuliniu lygiu.

Vertinant Ignalinos AE įvykius pagal INES, 2009 m. 
3 įvykiai priskirti nuliniam lygiui, 1 įvykis į skalę nepateko 
(3 pav.). Įvykių, įvertintų pirmuoju ar aukštesniu INES skalės 
lygiu, 2009 m. nebuvo.

Ignalinos AE saugos lygio kiekybiniam įvertinimui 
naudojama speciali saugos rodiklių sistema. 2009 m. 
Ignalinos AE 2-ojo bloko siektina saugos lygio vertė buvo 
53. Kuo didesnė saugos lygio vertė, tuo aukštesnis saugos 
lygis. Mažiausia saugos lygio vertė 2009 m. buvo 50,89 – 
balandžio mėn., didžiausia – 58,2 – gruodžio mėn. (4 pav.). 
2009 m. saugos lygio vidurkis buvo 55,38, o 2008 m. siekė 
46,94. Sumažėjęs neįprastų įvykių skaičius, lėmė specia-
liųjų eksploatavimo saugos rodiklių pagerėjimą (5 pav.) 
2009 m. iš 2-ojo bloko buvo ištrauktos 8 kuro rinklės su 

pažeistu sandarumu, o 2008 m. – 69. Toks iš 2-ojo bloko 
ištraukiamų kuro rinklių su pažeistu sandarumu skaičiaus 
sumažėjimas lėmė radiacinės apsaugos rodiklių pagerė-
jimą (6 pav.). Bendrą saugos lygio pagerėjimą ypač lėmė 
sumažėjęs neįprastų įvykių ir kuro rinklių su pažeistu san-
darumu skaičius.

Atlikus saugos rodiklių kitimo tendencijų analizę, ga-
lima teigti, kad 2009 m. Ignalinos AE 2-ojo bloko saugos 
lygis buvo priimtinas.

2009 m. gegužės 26 d. VATESI viršininko įsakymu 
Nr. 22.3-49 patvirtinti „Eksploatavimo patirties naudoji-
mo branduolinėje energetikoje reikalavimai“ (P-2009-04), 
nustatantys pagrindinius eksploatavimo patirties nau-
dojimo sistemos AE ir kituose branduolinės energeti-
kos objektuose reikalavimus. Siekiant įvertinti Ignalinos 
AE eksploatavimo patirties naudojimo sistemos atiti-
kimą minėtiems reikalavimams, 2009 m. spalio 27 d. 
VATESI specialistai Ignalinos AE atliko specialiąją inspek-
ciją. Inspekcijos metu buvo nustatyta pažeidimų, ku-
riems pašalinti Ignalinos AE turės parengti koreguojamų  
priemonių planą.

1 pav. Neįprasti įvykiai 2000–2009 m. 
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ignalinos ae techniniai  
ir ekonominiai rodikliai

2010 m. sausio 1 dienos duomenimis, Ignalinos AE nuo 
eksploatacijos pradžios pagamino 307,1 mlrd. kWh elektros 
energijos, iš jos: 1-asis energetinis blokas – 136,9 mlrd. kWh, 
2-asis energetinis blokas – 170,2 mlrd. kWh. 

2009 m. Ignalinos AE pagaminta elektros energija 
sudaro 73,2 proc. visos Lietuvoje pagamintos elektros 
energijos.

Elektros energijos gamyba Lietuvoje

Vartotojams nuo eksploatacijos pradžios parduota 
279,9 mlrd. kWh.
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5 pav. Specialiųjų eksploatavimo saugos rodiklių 
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6 pav. Specialiųjų radiacinės apsaugos  
rodiklių kitimo tendencijos 2009 m.

3 pav. Įvykių pasiskirstymas  
pagal INES klasifikaciją

4 pav. Pagrindinių saugos rodiklių  
kitimo tendencijos 2009 m.
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Vatesi veiklos ataskaita 2009

AB „Lietuvos energija“ 2009 m. parduota 10 025,3 mln. 
kWh. Iš jų 6 984,3 mln. kWh buvo panaudota Lietuvos 
vidaus rinkoje. 3 041,1 mln. kWh elektros energijos eks-
portuota į kitas šalis. Eksportuojamos elektros energijos 
kiekis palyginti su praeitais metais padidėjo apie 46 proc. 
(palyginimui, 2008 m. buvo eksportuota 2 088,2 mln. kWh, 
2007 m. – eksportuota 2 368,6 mln. kWh).

Techninių ir ekonominių Ignalinos AE rodiklių stabilu-
mą 2009 m. lėmė aukštas apkrovos lygis ir tai, kad įvykus 
neplanuotam bloko stabdymui buvo atliktas planinis bloko 
remontas. 2009 m. nebuvo dispečerinių apribojimų, kurie 
mažina galimą elektros energijos pagaminimą. 2009 m. 
įvyko vienas neplaninis automatinis viso energetinio blo-
ko stabdymas. Todėl iš viso planuotas pagaminti elektros 
energijos kiekis per metus sumažėjo tik apie 0,02 proc., o 
Ignalinos AE parengties koeficientas dirbti nominalia galia 
sudarė 94,1 proc.

Elektros energijos ir šilumos gamybai suvartota 
7,62 proc. elektros energijos, t. y. tiek pat kaip ir 2008 m.

Elektrinės instaliuotos galios panaudojimo koeficientas 
praėjusiais metais buvo 94,5 proc. Tai geriausias rodiklis per 
visą Ignalinos AE eksploatacijos istoriją: 

Elektros energijos gamyba Lietuvoje

2009 m. Ignalinos AE pagamino 10 852,6 mln. kWh elektros energijos, o tai yra 958,9 mln. kWh daugiau negu buvo 
pagaminta 2008 m.

Elektros energijos gamyba ir pardavimas 2009 m. (mln. kwh)
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Nepagamintos elektros energijos kiekis dėl neplaninių 
remonto pratęsimų ir įrangos darbo sutrikimų sudarė tik 
2,57 mln. kWh.

Remiantis TATENA taisyklėmis, parengties koeficientai, 
instaliuotos galios naudojimas ir nepagaminta elektros ener-
gija skaičiuojama pagal 1300 MW bloko instaliuotą galią.

Nepagaminta elektros energija  
dėl remontų ir prastovų

(Ninst.=1300 MW)

Rodiklis mln. kWh

Planiniai profilaktiniai remontai 669,08

Neplaniniai remontų pratęsimai 0

Įrangos defektai 2,57

Dispečeriniai apkrovų ribojimai 0

Iš viso nepagaminta 671,65

2-ojo energetinio bloko eksploatavimo rodikliai 

Pavadinimas Blokas Reaktorius ТG-3 ТG-4

1. Instaliuota galia 1 500 МW (el.) 4 800 МW (šil.) 750 МW (el.) 750 МW (el.)

2. Turima galia 1 300 МW (el.) 4 200 МW (šil.) 750 МW (el.) 750 МW (el.)

3. Elektros energijos gamyba 10 852,6 GWh – 5 859,9 GWh 4 546,8 GWh

4. Elektros energijos pardavimas 10 025,3 GWh – – –

5. Savosios reikmės 7,62% – – –

6. Lyginamasis šilumos suvartojimas parduotai 1 kWh 2 871 kkal/kWh – – –

7. Vidutinė apkrova 1 317 МW (el.) 4 084 МW (šil.) 711 МW 609 МW

8. Darbo valandų skaičius 8 243 8 269 8 243 8 203

9.

Stabdymų skaičius, 
iš jų:   • PPR (po neplaninio sustabdymo)
          • neplaninės prastovos
          • rezervas

2 
1
0
1

2 
1
0
1

2 
1
0
1

2 
1
0
1

10. Paleidimų skaičius 1 1 1 1

11. Automatinių reaktoriaus sustabdymų skaičius – 1 – –

12. Parengties koeficientas 94,1% 94,4% 94,1% 93,6%

13. IGPK Ninst
=1500 МW 82,6% 80,3% 89,2% 76%

IGPK – instaliuotos galios panaudojimo koeficientas.

2009 m. Ignalinos AE 2-ojo energetinio bloko 
elektrinė apkrova (megavatais) 

Ignalinos atominės elektrinės stabdymų (galios sumažėjimų) priežastys 2009 m.

Nr. Data stabdymo (galios mažinimo) priežastys

1. Sausio 23 d. Energetinio bloko galios mažinimas iki 1 250 MW, siekiant pašalinti protėkį TG-3 kondensato 
surinkiklio vamzdyno atvamzdyje, jungiančiame deaeratorių Nr. 6.

2. Kovo 11 d. Bloko galios mažinimas 50 MW, siekiant atlikti kondensatoriaus-42 parengiamojo valymo 
filtro remontą.

3. Gegužės 23 d. Bloko galios mažinimas 100 MW, siekiant atlikti kondensatorių vamzdelių remontą.

4. Birželio 6–27 d. Automatinis reaktoriaus stabdymas dėl antrosios stabdymo sistemos dviejų kanalų gedimo.
Dėl stabdymo priimtas sprendimas atlikti metinį planinį perspėjamąjį remontą.
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Vatesi veiklos ataskaita 2009

ignalinos ae eksploatavimo  
saugos priežiūra

VATESI branduolinės saugos priežiūrą vykdo:
prižiūrėdama, kaip organizacijų (įmonių, įstaigų) darbuo-•	
tojai, atlikdami tarnybines pareigas, laikosi branduolinės 
saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų;
prižiūrėdama, ar branduolinės energetikos objektų •	
(BEO) saugai svarbios sistemos, konstrukcijos ir įrengi-
mai atitinka branduolinės saugos normatyvinių tech-
ninių dokumentų reikalavimus bei užtikrindama prie-
žiūrą visais jų projektavimo, statybos, eksploatavimo ir 
eksploatavimo užbaigimo bei nutraukimo etapais.
Svarbiausias inspekcijos uždavinys – vykdyti Ignalinos 

AE branduolinės saugos bei radiacinės apsaugos valstybinį 
reguliavimą ir priežiūrą, todėl visų jos padalinių pagrindinė 
veikla skirta šiam uždaviniui vykdyti.

VATESI BSD Priežiūros skyrius, tiesiogiai vykdantis prie-
žiūros funkcijas atominėje elektrinėje, glaudžiai bendradar-
biaudamas su kitais VATESI padaliniais, atlieka elektrinės 
eksploatavimo ir su tuo susijusios veiklos priežiūrą. 

VATESI vykdo priežiūrą vadovaudamasi LR įstatymais, 
LR Vyriausybės nutarimais, branduolinės saugos normaty-
viniais techniniais dokumentais (toliau – NTD).

VATESI, vykdydama branduolinės saugos priežiūrą, di-
džiausią dėmesį skiria NTD reikalavimų pažeidimų preven-
cijai prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose 
(energetiniuose blokuose, panaudoto branduolinio kuro 
saugyklose ir kituose) visais licencijuojamos veiklos etapais.

VATESI pagrindinės darbo sritys:
sistemingas NTD reikalavimų vykdymo visais BEO eks-•	
ploatavimo etapais tikrinimas;
veiklos, susijusios su BEO saugai svarbių sistemų, įrengi-•	
mų projektavimu, konstravimu, gamyba, derinimu bei 
remontu, saugos vertinimas ir priežiūra;

Ignalinos AE saugai svarbių slėginių komponentų bei •	
vamzdynų ir avarijų lokalizavimo sistemų hermetinio 
kontūro eksploatavimo valstybinė priežiūra;
leidimų vykdyti saugai svarbių slėginių komponentų •	
bei vamzdynų eksploatavimą Ignalinos AE derinimas;
personalo mokymo bei žinių tikrinimo kontrolė;•	
dalyvavimas tikrinant prižiūrimų objektų vadovų bei •	
techninių darbuotojų žinias;
avarijų, incidentų ir saugos atžvilgiu svarbių sistemų •	
bei įrenginių gedimų priežasčių tyrimo ir koreguojamų 
priemonių vykdymo kontrolė.
Pagal iš anksto suderintą planą buvo vykdomi tiksliniai 

Ignalinos AE saugos patikrinimai. Jų rezultatai užfiksuoti 
ataskaitose. Taip pat buvo atliekamos VATESI prižiūrimų 
Ignalinos AE slėginių komponentų bei vamzdynų tech-
ninės apžiūros, jų rezultatus užfiksuojant protokoluose ir 
įrengimų pasuose.  

Priežiūros skyriaus inspektoriai dalyvavo Ignalinos AE 
vadovų ir specialistų žinių patikrinimo komisijose. 2009 m. 
patikrintos 108 aukštesniojo ir vidutinio lygio Ignalinos AE 
specialistų žinios.

Iš viso 2009 m. Ignalinos AE energetinis blokas buvo 
paleidžiamas vieną kartą. Prieš jį paleidžiant buvo atlieka-
mas kompleksinis energetinio bloko parengimo paleidimui 
tikrinimas, išduodant atitinkamus leidimus jo paleidimo 
etapams. Priežiūra buvo vykdoma tiesiogiai dalyvaujant 
įrengimų apžiūrose.

Ignalinos AE energetinių blokų eksploatavimo ir re-
montų metu, vadovaujantis technologinio reglamento 
reikalavimais, VATESI Branduolinės saugos departamento 
Priežiūros skyriaus specialistai atliko branduoliniu požiūriu 
pavojingų darbų vykdymo kontrolę, įskaitant branduoli-
nių reaktorių ikikritiškumo nustatymą jį sustabdžius bei 
greitaeigės avarinės apsaugos (GAA) strypų efektyvumo 
nustatymą. Taip pat buvo vykdoma ir Ignalinos AE 2-ojo 
energetinio bloko branduolinio reaktoriaus fizikinių dina-
minių charakteristikų matavimų kontrolė prieš sustabdant 
jį planiniam remontui bei po atitinkamų (pagal suderintą 
programą) naujo branduolinio kuro su erbiu partijų pakro-
vimo į reaktorių aktyviąją zoną (buvo atlikti 8 patikrinimai).

Vykdydama Ignalinos AE eksploatavimo saugos prie-
žiūros funkcijas, 2009 m. VATESI peržiūrėjo ir išanalizavo 
7 techninius sprendimus dėl Ignalinos AE saugai svarbių 
sistemų modifikavimo. 

Atsižvelgdama į modifikuotų sistemų atitiktį projekti-
niams reikalavimams, jų išbandymų bei parengimo eksplo-
atuoti tikrinimų rezultatus (įskaitant techninės dokumen-
tacijos ir personalo parengimą), VATESI išdavė leidimus jas 
įdiegti į eksploataciją.

Nepaisant vis dar pasitaikančių trūkumų, 2009 m. Igna-
linos AE darbo rezultatai saugos atžvilgiu vertinami teigia-
mai. Saugios eksploatacijos sąlygų ir ribų pažeidimų bei 
neleistinos personalo apšvitos faktų 2009 m. Ignalinos AE 
neužfiksuota. 

Vienas iš iškalbingiausių saugaus eksploatavimo ro-
diklių, parodantis įrangos patikimumą, remontų kokybę 
bei personalo kvalifikaciją, yra neplanuotų AE energetinių 
blokų stabdymų skaičius. 2009 m. įvyko vienas neplaninis 
bloko sustabdymas. Kadangi šis stabdymas įvyko galios 

Ignalinos AE 1-asis ir 2-asis energetiniai blokai
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mažinimo metu prieš pat planinį bloko sustabdymą (PPR), 
ekonominių nuostolių praktiškai nepatirta. 2008 m. ne-
numatytai blokas buvo stabdomas taip pat vieną kartą. 
Vertinant šį rodiklį galima teigti, kad pastaraisiais metais VĮ 
Ignalinos AE vykdomos saugos gerinimo priemonės, tarp 
jų saugos kultūros bei vadybos sistemos tobulinimas, buvo 
pakankamai efektyvios ir tikslingos. 

Ignalinos AE neplanuotų stabdymų skaičius

ignalinos ae saugos įvertinimas

Saugos įvertinimas – viena iš svarbiausių VATESI veiklos 
sričių, kuri vykdoma atliekant branduolinės energetikos 
objektų (toliau – BEO) branduolinės saugos ir radiacinės 
apsaugos priežiūrą. VATESI vertina saugą visais BEO gy-
vavimo etapais: vertinant aikštelę, projektuojant, eksplo-
atuojant ir vykdant eksploatavimo nutraukimą. Saugos 
įvertinimas apima labai daug sričių – tenka spręsti su re-
aktorių fizika, mechanika, termohidraulika, tikimybių te-
orija, medžiagotyra ir kitomis mokslo sritimis susijusias  
problemas.

Pagrindiniai VATESI atliekamo saugos įvertinimo tikslai 
yra šie:

įsitikinti, jog BEO eksploatuojančių organizacijų tei-•	
kiamose saugos analizės ataskaitose ar kituose saugą 
pagrindžiančiuose dokumentuose pateikta informacija 
yra tiksli ir jos pakanka, kad būtų galima patvirtinti, jog 
nustatyti branduolinės saugos reikalavimai  vykdomi;
įsitikinti, kad BEO eksploatuojančių organizacijų pasiū-•	
lyti techniniai ir organizaciniai sprendimai, ypač nauji, 
remiasi BEO, kitų organizacijų ir kitų šalių patirtimi arba 
atitinkamais bandymais;
įsitikinti, kad turima informacija leidžia nustatyti objek-•	
to arba siūlomos veiklos saugą.
Saugos įvertinimas apima reaktorių fizikinių charakte-

ristikų analizę, Ignalinos AE reaktoriaus aušinimo kontūro 
struktūrinio vientisumo įvertinimą, saugai svarbių sistemų 
atestaciją ir valdymą, saugai svarbių elementų senėjimo 
valdymą, avarijų lokalizavimo sistemos funkcionalumo 

užtikrinimą, gaisro pavojaus analizę, projektinių ir nepro-
jektinių avarijų analizę bei valdymą.

2009 m. buvo pradėti rengti reikalavimai atominės elek-
trinės aikštelės vertinimui branduolinės saugos požiūriu 
bei reikalavimai saugos analizės ataskaitai. Šie reikalavimai 
bus skirti naujai AE. VATESI specialistai tobulino savo ži-
nias saugos įvertinimo srityje, nes būtina pasirengti kitokių 
nei Ignalinos AE technologijų atominių elektrinių saugos  
įvertinimui.

Saugos įvertinimas dažnai reikalauja išsamių specifinių 
žinių, nuolatinio jų atnaujinimo. VATESI paramą šioje srityje 
teikia Lietuvos mokslinės techninės paramos organizacijos 
(MTPO) bei TATENA, organizuojanti seminarus ir kitus ren-
ginius, kuriuose branduolinės saugos specialistai gali susi-
pažinti su šiuolaikine pasaulio patirtimi.

Reaktorių fizikinių charakteristikų analizė  
ir gerinimas

2009 m. VATESI nagrinėjo Ignalinos AE pateiktas kuro 
įkrovimo į 2-ąjį energetinį bloką programas kartu su atitin-
kamu saugos pagrindimu ir jas derino. Saugos pagrindi-
mai rėmėsi reaktorių aktyviosios zonos modeliavimu, kuris 
atliekamas specialiomis kompiuterinėmis programomis. 

2009 m. pabaigoje iš Ignalinos AE 1-ojo energetinio blo-
ko reaktoriaus buvo iškrautas visas branduolinis kuras. Kuro 
rinklių iškrovimas vyko pagal su VATESI suderintą saugos 
pagrindimą ir darbų programą. Naudojant 2006 m. įdiegtą 
kuro pervežimo kompleksą, dalis nevisiškai panaudotų kuro 
rinklių buvo pergabenta į Ignalinos AE 2-ąjį energetinį bloką. 
O po atitinkamos apžiūros jos buvo kraunamos į reaktorių. 
Iki 2009 m. pabaigos iš 1-ojo energetinio bloko reaktoriaus į 
2-ąjį bloką buvo pervežtos 988 kuro rinklės, iš jų 910 įkrautos 
į reaktorių. Iškrovimo metu buvo stebimos 1-ojo bloko reak-
toriaus aktyviosios zonos fizikinės charakteristikos. 

2009 m. pabaigoje buvo galutinai sustabdytas Ignali-
nos AE 2-ojo energetinio bloko reaktorius. Branduolinis ku-
ras jame bus laikomas tol, kol bus atlaisvinta pakankamai 
vietos panaudoto branduolinio kuro laikymo baseinuose. 
Kuro iškrovimas iš reaktoriaus bus vykdomas pagal VATESI 
suderintą saugos pagrindimą ir darbų programą.

Ignalinos atominės elektrinės reaktoriaus 
aušinimo kontūro struktūrinio vientisumo 

įvertinimas

Vienas iš svarbiausių VATESI uždavinių – vykdyti vals-
tybinį reguliavimą ir priežiūrą sprendžiant saugos klausi-
mus, susijusius su reaktoriaus aušinimo kontūro sistemų 
ir komponentų saugiu eksploatavimu. Reaktoriaus au-
šinimo sistema yra viena iš svarbiausių Ignalinos AE sau-
gią eksploataciją užtikrinančių sistemų, kurios pagrindinė 
funkcija – aušinti reaktoriaus aktyviąją zoną ir tiekti garą į 
turbinas. Reaktoriaus aušinimo kontūro struktūrinis vien-
tisumas turi būti užtikrinamas normalaus eksploatavimo 
ir neįprastų įvykių metu, atitikti projekto reikalavimus visą 
AE eksploatavimo laikotarpį, garantuojant patikimą sau-
gai svarbių sistemų funkcionavimą ir reaktoriaus aušinimą. 
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Vatesi veiklos ataskaita 2009

Todėl reguliariai atliekamas aušinimo kontūro vamzdynų ir 
įrangos techninis aptarnavimas bei priežiūra.

Tikrindami, kaip Ignalinos AE užtikrina reaktoriaus au-
šinimo kontūro struktūrinį vientisumą, VATESI specialistai 
reguliariai atlieka inspekcijas. 2009 m. buvo atlikta inspek-
cija, kurios metu patikrinta, kaip Ignalinos AE užtikrina au-
šinimo kontūro struktūrinį vientisumą, įdiegus modifikaciją 
„Saugos ir kokybės užtikrinimo tarnybos organizacinės 
struktūros pasikeitimas 2009 metais“. Inspekcijos metu es-
minių trūkumų, turinčių įtakos saugai, nebuvo aptikta. Nu-
statytiems neatitikimams ir pažeidimui pašalinti Ignalinos 
AE parengė ir pateikė VATESI priemonių planą.

2009 m. VATESI specialistai vykdydami priežiūrą, kaip 
Ignalinos AE užtikrina įrangos ir vamzdynų struktūrinį 
vientisumą, išnagrinėjo Ignalinos AE pateiktą 21 techni-
nį sprendimą, kuriais buvo siekiama perkelti 2-ojo bloko 
saugai svarbių sistemų ir įrangos patikrinimų terminą į 
2010 m. sausio mėn. Vadovaudamiesi nacionaliniais nor-
miniais reikalavimais ir atsižvelgdami į tarptautinę prakti-
ką, VATESI nusprendė nepritarti minėtiems techniniams  
sprendimams.

Kaip ir kiekvienais metais, nepaisant planuojamo galuti-
nio Ignalinos AE 2-ojo bloko sustabdymo, 2009 m. planinio 
profilaktinio remonto metu Ignalinos AE 2-ame bloke pati-
krino apie 20 suvirintų sujungimų, iš kurių aptiko 1 suvirintą 
sujungimą su neleistinais nukrypimais nuo reikalavimuose 
nustatytų leistinų ribų. Defektams pašalinti buvo atliktas 
suvirinto sujungimo remontas.

VATESI, įvertinusi Ignalinos AE pateiktus dokumentus dėl 
vamzdynų ir įrangos eksploatacinės kontrolės rezultatų, ir įsi-
tikinusi, kad visi kontroliuojami parametrai neviršija leistinų 
ribų, 2009 m. birželio 26 d. išdavė leidimą Nr.9/2009-06-26, 
suteikiantį teisę išvesti 2-ojo bloko reaktorių į kritinę būseną 
tolesnio galios didinimo ir energijos gamybos tikslu.

Be to, 2009 m. VATESI vykdė Ignalinos AE 1-ojo bloko 
vamzdynų ir įrangos bei kuro kanalų eksploatacinės kon-
trolės priežiūrą. VATESI specialistai išnagrinėjo Ignalinos AE 
pateiktus kontrolės rezultatų dokumentus, kurie įrodė, kad 
nukrypimų nuo reikalavimuose apibrėžtų leistinų ribų nėra.

Saugai svarbių sistemų atestacija

Saugai svarbių sistemų (toliau – SSS) atestacija – tai 
veiksmų kompleksas nustatant ir patvirtinant SSS gebėjimą 
nustatytą eksploatacijos laiką vykdyti joms duotąsias funk-
cijas projekte apibrėžtomis sąlygomis, įskaitant normalias 
eksploatacijos sąlygas, pereinamąsias ir projektinių avarijų 
sąlygas. Saugai svarbių sistemų atestacija yra neatskiriamas 
techninių ir organizacinių priemonių komponentas, skirtas 
užtikrinti patikimą bei saugią branduolinės energetikos 
objekto eksploataciją.

VATESI 2001 m. patvirtino „Branduolinės energetikos 
objektų svarbių saugai sistemų atestacijos reikalavimus“, 
kuriais remiantis Ignalinos AE privalo atlikti SSS atestaciją, 
apimančią reaktoriaus sustabdymo ir pokritinės būsenos 
palaikymo, likutinės šilumos nuvedimo ir radioaktyviųjų 
produktų išmetimo funkcijas.

2009 m. Ignalinos AE toliau tęsė SSS atestacijos darbus 
pagal „Reaktorių saugos harmonizavimo priemonių planą“. 

VATESI, vykdydama šių darbų priežiūrą, nagrinėjo Ignalinos 
AE įgyvendintos 2-ojo energetinio bloko SSS kontrolės ir ma-
tavimo prietaisų (elektrinės dalies) atestacijos ataskaitą, kitus 
dokumentus. Dėl galutinio Ignalinos AE 2-ojo energetinio 
bloko sustabdymo 2009 m. pabaigoje, 2010 m. bus spren-
džiamas klausimas dėl SSS atestacijos darbų tęstinumo. 

Saugai svarbių sistemų ir elementų 
senėjimo valdymas

Eksploatuojant Ignalinos AE, veikiant temperatūros, 
slėgio, radiacijos ir kitiems eksploataciniams faktoriams, 
nuolat vyksta saugai svarbių sistemų bei elementų fizinių ir 
cheminių savybių pokyčiai, kurie apibūdinami kaip įrengi-
nių konstrukcinių ir funkcinių savybių senėjimas. Senėjimu 
vadinamas medžiagų struktūros kitimas ir savybių blogėji-
mas dėl pačiose medžiagose vykstančių procesų.

VATESI, vadovaudamasi „Branduolinės energetikos 
objektų (BEO) saugai svarbių sistemų ir elementų senėji-
mo valdymo reikalavimais“ (VD-E-05-99), prižiūrėjo, kaip 
Ignalinos AE valdomi saugai svarbių sistemų ir elementų 
senėjimo procesai, panaudojant organizacines ir techni-
nes priemones, kad laiku būtų nustatytas elementų būklės 
degradavimas, prognozuojamas galimas būklės pablogė-
jimas, numatomas momentas, kada elemento būklė ne-
atitiks branduolinės energetikos objekto saugai keliamų 
reikalavimų. Licencijos turėtojo vykdomas senėjimo proce-
sų valdymas užtikrino pakankamą saugos atsargą, siekiant 
išvengti nepriimtinos saugai svarbių sistemų ir elementų 
degradacijos.

Ignalinos AE senėjimo procesams valdyti yra parengusi 
senėjimo valdymo programas, senėjimo valdymo metodi-
kas, duomenų, reikalingų senėjimo valdymui kaupimą ir 
senėjimo valdymo efektyvumo įvertinimą. Pagal suderintą 
su VATESI saugai svarbių sistemų ir elementų, kurių senėji-
mą būtina valdyti, planą-grafiką Ignalinos AE nuolat atlieka 
sistemų ir elementų parametrų stebėjimą, eksploatacinę 
kontrolę ir techninį aptarnavimą.

Eksploatuojamos Ignalinos AE saugai svarbių sistemų 
ir elementų priežiūros bei senėjimo valdymo programos 
vykdymo procese VATESI nuolatos prižiūri BEO senėjimo 
valdymo strategiją ir jos įgyvendinimą, garantuojantį svar-
bių saugai konstrukcijų, sistemų ir komponentų funkciona-
lumo palaikymą bei saugos funkcijų vykdymą per visą AE 
eksploatavimo trukmę. 

VATESI specialistai nagrinėjo Ignalinos AE pateiktas se-
nėjimo valdymo atliktų darbų ataskaitas, vertino eksploa-
tacinius faktorius, kurie turi įtakos svarbių sistemų saugai ir 
elementų savybėms, prižiūrėjo, kad būtų laikomasi nustaty-
tų reikalavimų ir laiku numatomos bei įgyvendinamos bū-
tinos koreguojamosios priemonės, siekiant palaikyti priim-
tiną saugos lygį. Be to, 2009 m. VATESI specialistai nagrinėjo 
Ignalinos AE saugos gerinimo (SIP-3) programos, Ignalinos 
AE 1-ojo ir 2-ojo energetinių blokų licencijų galiojimo sąly-
gų, susijusių su senėjimo valdymu, vykdymo ataskaitas.

Atsižvelgiant į tai, kad 2009-12-31 galutinai sustabdytas 
Ignalinos AE 2-asis energetinis blokas, Ignalinos AE turės 
atnaujinti ir suderinti su VATESI atitinkamus saugai svarbių 
sistemų senėjimo valdymo dokumentus.
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Gaisro pavojaus analizė

Gaisrai, kylantys branduolinės energetikos objek-
tuose (toliau – BEO), ypač atominėse elektrinėse, gali 
turėti įtakos saugai svarbių sistemų darbingumui ir pa-
daryti milžiniškų, nenuspėjamų nuostolių. Todėl gaisrų 
pavojaus analizei šiuose objektuose visame pasaulyje 
skiriama daug dėmesio. Tokios analizės pagrindinis tiks-
las – parodyti, kad saugai svarbių sistemų išdėstymas 
ir esančios gaisrų apsaugos priemonės užtikrina BEO 
branduolinę saugą ir atitinka nacionalinių techninių-nor-
minių teisės aktų reikalavimus bei tarptautines saugos  
rekomendacijas. 

VATESI reikalavimuose nustatyta, kad gaisro pavojaus 
analizė privalo apimti šiuos etapus:

gaisro pavojaus zonų nustatymą ir klasifikavimą;•	
gaisro pavojaus zonose svarbių saugai sistemų iden-•	
tifikavimą;
potencialių galimo gaisro šaltinių ir gaisro pavojaus ly-•	
gio nustatymą, gaisro galimo plėtimosi bei galimo po-
veikio saugai svarbių sistemų darbingumui įvertinimo; 
priešgaisrinių užtvarų reikalaujamo atsparumo ugniai •	
gaisro pavojaus zonose nustatymo;
būtinų gaisro aptikimo ir gesinimo priemonių nusta-•	
tymo bei gaisro aptikimo ir gesinimo sistemų darbin-
gumo patikrinimo;
radiacinių ir kitų antrinių gaisro pasekmių analizę.•	
2009 m. VATESI išnagrinėjo ir pateikė pastabas dėl lai-

kinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1 pro-
jektas), kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių 
(B3/4 projekto), labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų 
atliekų saugyklos (B19-1), atliekų išėmimo iš 155-155/1 
pastatų ir labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 
rūšiavimo įrenginių (B2 projekto pirmoji dalis), 117/1 pas-
tato išmontavimo ir deaktyvacijos (B9-0 projekto) gaisro 
pavojaus analizių (toliau – GPA) ataskaitų. Ignalinos AE, 
atsižvelgdama į VATESI pateiktas pastabas, šias ataskai-
tas pataisė – nustatyti trūkumai priešgaisrinės saugos 
srityje buvo pašalinti, parengtos kompensuojamosios  
priemonės. 

Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energetinių blokų prieš-
gaisrinė sauga užtikrinama automatiniu ir (arba) rankiniu 
būdu. Viena iš efektyvesnių priešgaisrinės saugos priemo-
nių – automatinė priešgaisrinė saugos sistema, skirta ap-
tikti, likviduoti gaisrus ir sumažinti jų pasekmes. Automa-
tinę priešgaisrinę saugos sistemą, visiškai nepriklausomą 
kiekviename energetiniame bloke, sudaro:

automatinė gaisro gesinimo sistema;•	
automatinė gaisrų signalizacijos sistema;•	
gaisrų lokalizacijos, dūmų šalinimo ir oro viršslėgio su-•	
darymo sistemos.
2009 m. viduryje VATESI specialistai peržiūrėjo ir įver-

tino Ignalinos AE pateiktus priešgaisrinės saugos užtik-
rinimo dokumentus, susijusius su Ignalinos AE 2-ojo 
energetinio bloko planinio perspėjamojo remonto metu 
atliktais darbais. Neatitikimų nustatytiems reikalavimams  
nenustatyta.

2009 m. VATESI specialistai atliko inspekciją Ignalinos 
AE, kurios metu  patikrinta, kaip vykdomas Ignalinos AE 

automatinės gaisro gesinimo sistemos techninis aptar-
navimas ir jos pasirengimas funkcijoms vykdyti, kaip vyk-
domi bei dokumentuojami darbų atlikimo rezultatai, kaip 
Ignalinos AE vykdo gaisrų pavojaus analizę. Pagal BEO 
svarbių saugai sistemų priešgaisrinės saugos reikalavimus 
(P-2002-01) vykdyta įrangos ir patalpų apžiūra, patikrinti 
remonto bei eksploatavimo dokumentai (technologinės 
kortos, remonto mėnesiniai planai-grafikai, remontiniai 
pasai ir kt.). Patikrinta, kaip Ignalinos AE šalina ankstesnių 
inspekcijų metu nustatytus neatitikimus ir buvo įsitikinta, 
kad visi neatitikimai pašalinti. Patikrinus Ignalinos AE atas-
kaitas nustatyta, kad 2007 m. Ignalinos AE buvo užregis-
truota 202, 2008 m. – 109, o 2009 m. – 115 automatinės 
gaisro gesinimo ir signalizacijos sistemų suveikimo Igna-
linos AE 1-ame ir 2-ame energetiniuose blokuose atvejų. 
Tokia signalizacijos suveikimo sumažėjimo tendencija 
byloja apie atliekamų remonto ir reikiamų modifikacijų  
darbų kokybę.

2009 m. VATESI, gavusi prašymą, atliko analizę, pa-
rengė bei pateikė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentui prie LR vidaus reikalų ministerijos bei 
LR energetikos ministerijai savo poziciją ir rekomendaci-
jas dėl Ignalinos AE gaisrų pavojų klausimų sprendimo po 
2009 m., kai bus galutinai sustabdytas vienintelis veikian-
tis Ignalinos AE 2-asis energetinis blokas.

Projektinių ir neprojektinių avarijų analizė 
bei jų valdymas

Projektinių ir neprojektinių avarijų analizė atliekama 
taikant deterministinės analizės metodą. Deterministinė 
saugos analizė (toliau – DSA) yra inžinerinis ir mokslinis ty-
rimo metodas, kai taikant tam tikrus matematinius mode-
lius nagrinėjami atominės elektrinės saugai svarbių kons-
trukcijų, sistemų bei komponentų fizikiniai-neutroniniai, 
termohidrauliniai, struktūrinio vientisumo ir radiologiniai 
aspektai. Naudojant patikrintas ir patvirtintas kompiuteri-
nes programas, analizuojama AE saugai svarbių konstruk-
cijų, sistemų bei komponentų elgsena normalaus eksplo-
atavimo sąlygomis, jų veikimas esant eksploatavimo sąly-
gų pažeidimams (vadinamiesiems tikėtiniems eksploata-
vimo įvykiams), projektinėms ir neprojektinėms avarijoms. 
Pagal DSA skaičiavimų rezultatus sprendžiama apie AE 
fizinių barjerų funkcionalumą ir jų vientisumą, techninių 
bei organizacinių priemonių, saugančių bei palaikančių 
šiuos barjerus, veiksmingumą, „apsaugos gilyn“ principo 
įgyvendinimą, pagrindinių branduolinės saugos funkcijų 
vykdymą, galimą radioaktyviųjų medžiagų ir (ar) jonizuo-
jančiosios spinduliuotės plitimą į aplinką ir AE patalpas bei 
keliamą riziką darbuotojams, gyventojams ir aplinkai. DSA 
yra atliekama Ignalinos AE rengiant branduolinę saugą 
pagrindžiančius dokumentus – įrangos ir eksploatavimo 
instrukcijų modifikavimo, eksploatavimo būsenų, bandy-
mų branduolinės saugos pagrindimus, saugos analizės 
ataskaitas, periodines saugos peržiūros ataskaitas ir kitus  
dokumentus. 

Vykdydama 2009 m. Saugos gerinimo programoje 
SIP-3/2009 numatytas analitines priemones, Ignalinos 
AE atliko darbus susijusius su Ignalinos AE projektinių ir 
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neprojektinių avarijų valdymo dokumentų pagerinimu. 
Atsižvelgiant į 2008 m. patvirtintus Ignalinos AE nepro-
jektinių avarijų valdymo vadovus (NAVV), Ignalinos AE 
specialistai atliko simptominių avarinių instrukcijų (SOAI) 
patobulinimo darbus. SOAI ir NAVV skirtos Ignalinos AE 
operatyviniams darbuotojams, valdant projektines ir iš 
dalies neprojektines avarijas (SOAI) ir tik neprojektinių 
avarijų, įskaitant sunkiąsias avarijas (NAVV) valdymui. 
2009 m. rugsėjo mėn. VATESI išnagrinėjo Ignalinos AE 
įtraukiamų pakeitimų į SOAI pagrindimą bei suderino 
atnaujintas SOAI.

Rengdamasi eksploatavimo nutraukimui, Ignalinos 
AE pateikė VATESI neprojektinių avarijų valdymo pro-
cedūrą „Šilumos nuvedimas nuo galutinai sustabdyto 
Ignalinos AE 2-ojo energetinio bloko reaktoriaus, esant 
visiškam elektros srovės netekimui savosioms reikmėms, 
procedūra“. VATESI specialistai išnagrinėjo pirmiau minė-
tą procedūrą, jos saugos pagrindimą ir Ignalinos AE pa-
teikė pastabas. Galutinį sprendimą dėl šios procedūros 
suderinimo VATESI specialistai priims tada, kai bus gau-
ti ir išnagrinėti visi neprojektinėms avarijos valdyti skirti 
dokumentai (NAVV) adaptuoti Ignalinos AE galutinio su-
stabdymo ir kuro iškrovimo etapui bei išnagrinėta ir įver-
tinta ataskaita „Ignalinos AE 2-ojo bloko eksploatavimo 
nutraukimo saugos analizės ataskaita galutinio sustabdy-
mo ir kuro iškrovimo fazei“, kadangi šioje ataskaitoje pa-
teikti duomenys naudojami pirmiau minėtai procedūrai  
pagrįsti.

2009 m. VATESI patvirtino reikalavimus „Reikalavimai 
Ignalinos AE deterministinei saugos analizei“, parengtus 
atsižvelgiant į WENRA rekomenduojamus saugos lygius. 
Šiame dokumente nustatyti reikalavimai rengiamiems 
Ignalinos AE branduolinę saugą pagrindžiantiems do-
kumentams – įrangos ir procedūrų modifikavimo bran-
duolinės saugos pagrindimams, eksploatavimo būsenų 
branduolinės saugos pagrindimams, eksperimentų ir 
bandymų branduolinės saugos pagrindimams, neįprastų 
įvykių analizės ataskaitoms, saugos analizės ataskaitoms 
bei kitiems dokumentams. Šiais reikalavimais Ignalinos AE 
vadovavosi rengiant branduolinę saugą pagrindžiančius 
dokumentus eksploatavimo metu bei turės vadovautis ir 
galutinio sustabdymo bei kuro iškrovimo etape. 

2009 m. gruodžio mėn. branduolinės saugos specia-
listai, siekdami patikrinti, kaip Ignalinos AE vykdomi bran-
duolinės saugos reikalavimai ir užtikrinamas projektinių 
bei neprojektinių avarijų prevencijos ir valdymo procesas 
panaudoto branduolinio kuro baseinuose, atliko inspek-
ciją. Inspekcijos komisija su Ignalinos AE specialistai apta-
rė klausimus, susijusius su darbų panaudoto kuro basei-
nuose vykdymu po Ignalinos AE 2-jo bloko sustabdymo, 
kurie gali turėti įtakos projektinių ir neprojektinių avarijų 
prevencijos bei valdymo procesams. Taip pat inspekcijos 
komisija atliko projektinių ir neprojektinių avarijų panau-
doto branduolinio kuro baseinuose prevencijai bei valdy-
mui skirtos įrangos būklės patikrinimą. Inspekcijos metu 
užfiksuota neatitikimų, kuriuos Ignalinos AE įpareigota  
pašalinti.

Ruošiantis naujos atominės  elektrinės  statybai  Lie-
tuvoje, 2009 m. VATESI specialistai pradėjo rengti naują 

teisės aktą „Reikalavimai deterministinei saugos analizei“. 
Šie reikalavimai bus skirti naujai atominei elektrinei ir kar-
tu su kitais norminiais dokumentais padės užtikrinti bran-
duolinės energetikos objektų saugos valstybinį reguliavi-
mą bei priežiūrą Lietuvoje. Rengiamuose reikalavimuose 
bus apibrėžta deterministinės saugos analizės taikymo sri-
tis, kriterijai, prielaidos bei metodai. Reikalavimai rengiami 
remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 
reguliuojančiais branduolinę saugą ir radiacinę apsaugą, 
Vakarų Europos valstybių branduolinę saugą reguliuojan-
čių institucijų asociacijos (WENRA), Tarptautinės atominės 
energijos agentūros (TATENA) rekomendacijomis bei kitų 
šalių geriausia praktika.

Tikimybinė saugos analizė

Tikimybinė saugos analizė (toliau – TSA) yra vienas iš 
metodų, dažniausiai taikomų įvertinant sudėtingų techni-
nių sistemų keliamą riziką. Šis metodas kartais dar vadina-
mas tikimybine rizikos analize. Pirmą kartą išsami tikimybi-
nė saugos analizė buvo atlikta 1975 m. JAV ir žinoma kaip 
reaktorių saugos studija. Nuo šios pradinės studijos TSA 
metodai buvo patobulinti ir ji tapo standartine branduoli-
nių reaktorių bei kitų sudėtingų techninių sistemų saugos 
įvertinimo priemone. 

Šiuo metu ryški tendencija naudoti TSA rezultatus pri-
imant su sauga susijusius sprendimus. Pagrindinės TSA 
taikymo sritys yra techninių modifikacijų analizė ir įverti-
nimas, avarijų valdymas, rizika pagrįstų metodų taikymas, 
plėtojant ir optimizuojant saugai svarbių sistemų bandy-
mų intervalus ir apimtį bei nustatant techninio aptarnavi-
mo laiką.

Svarbu paminėti, kad TSA metodas buvo pritaikytas 
nagrinėjant Ignalinos AE pateiktus techninius sprendimus 
dėl 2-ojo bloko saugai svarbių sistemų ir įrangos patikri-
nimų terminų perkėlimo. Ignalinos AE, atsižvelgdama į 
VATESI pateiktas pastabas, atliko integralinės rizikos pa-
didėjimo analizę. Ši analizė parodė, kad gauti rezultatai 
yra ties priimtinumo riba, lyginant su pasaulyje taikomais 
priimtinumo kriterijais. Todėl VATESI nusprendė nepritarti 
Ignalinos AE sprendimams perkelti planuotą 2-ojo bloko 
saugai svarbių sistemų ir įrangos patikrinimų terminą į 
2010 m. sausio mėn.

2009 m. Ignalinos AE pateikė VATESI pritarimui „Išori-
nių įvykių ir įvykių sustabdytame reaktoriuje tikimybinės 
saugos analizės“ ataskaitą. Ignalinos AE TSA modelis buvo 
patobulintas, atnaujinti duomenys ir atlikta detali galimų 
išorinių įvykių (lėktuvo kritimas, ekstremalūs vėjai ir krituliai, 
išorinis gaisras, išorinis užliejimas) analizė. Ataskaitoje taip 
pat buvo išanalizuoti ir įvertinti pradiniai įvykiai sustabdy-
tame reaktoriuje. VATESI specialistai išnagrinėjo Ignalinos 
AE pateiktą ataskaitą, kuri patvirtino deterministinės sau-
gos analizės rezultatus, kad, laikantis nustatytų procedūrų, 
visi darbai esant sustabdytam reaktoriui gali būti atliekami 
minimalia rizika. 

Vykdant branduolinės energetikos objektų saugos 
valstybinį reguliavimą ir priežiūrą, bei rengiantis naujos 
AE statybai, VATESI specialistai pradėjo rengti „Tikimybinės 

27



Vatesi veiklos ataskaita 2009

saugos analizės reikalavimų“ projektą. Šie reikalavimai api-
brėš 1-ojo ir 2-ojo TSA lygių tikslus, tikimybinius saugos 
kriterijus, analizės apimtį ir TSA taikymo sritis. Reikalavimai 
rengiami remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais tei-
sės aktais, reguliuojančiais branduolinę saugą ir radiacinę 
apsaugą, Vakarų Europos valstybių branduolinę saugą re-
guliuojančių institucijų asociacijos (WENRA), Tarptautinės 
atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijo-
mis bei kitų šalių geriausia praktika.

2009 m. pabaigoje TATENA organizavo seminarą Bu-
dapešte (Vengrija) „Sprendimų priėmimas, pagrįstas rizikos 
vertinimu“, kuriame dalyvavo ir specialistai iš Lietuvos. Se-
minare TSA specialistai pasidalijo patirtimi, kaip skirtingose 
šalyse taikoma TSA su sauga susijusių sprendimų priėmimo 
procese. 2010 m. panašius kursus numatoma surengti Lie-
tuvoje, kurie būtų naudingi mūsų šalies specialistams, tiek 
vykdant Ignalinos AE eksploatavimo užbaigimo ir nutrauki-
mo darbų saugos priežiūrą, tiek rengiantis naujos atominės 
elektrinės statybai.

ignalinos ae saugos gerinimo 
programos (siP-3) įgyvendinimas

Besąlygiškas saugos ir patikimumo užtikrinimas yra vie-
nintelis būdas sėkmingai plėtoti branduolinę energetiką. 
Todėl Ignalinos AE nuolat vykdomi saugos gerinimo dar-
bai pagal specialią Ignalinos AE saugos gerinimo progra-
mą, kuri suderinta su VATESI ir patvirtinta LR energetikos  
ministerijos.

1993 m. buvo pradėta vykdyti Saugos gerinimo pro-
grama, kuri, remiantis VATESI reikalavimais, kasmet peržiūri-
ma ir atnaujinama. Programos tikslas – nuolat gerinti saugą 
Ignalinos AE, atliekant saugai svarbių sistemų ir procedūrų 
patobulinimus, įvertinus Ignalinos AE bei užsienio šalių or-
ganizacijų eksploatacinę patirtį.

16 metų vykdant saugos gerinimo programą, buvo 
įgyvendinta daugiau kaip 360 priemonių (1 pav.), kurioms 
skirta apie 875 mln. Lt (2 pav.).

1 pav. Ignalinos atominės elektrinės saugos gerinimo 
(1993–2009 m.) priemonių įgyvendinimas

2 pav. Ignalinos atominės elektrinės saugos 
gerinimui (1993–2009 m.) skirtos lėšos

Kad laiku ir kokybiškai būtų įgyvendintos saugos geri-
nimo priemonės, VATESI prižiūri, kaip Ignalinos AE vykdo 
saugos gerinimo programą. Ignalinos AE, įgyvendinusi 
programoje numatytą priemonę, apie tai praneša VATESI, 
pateikdama įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. 
Taip pat saugos gerinimo programos vykdymo klausimai  
nagrinėti 2009 m. vykusių VATESI ir Ignalinos AE vadovų bei 
specialistų susitikimų metu. 

Į SIP-3/2009 programą buvo įtraukta 20 saugos geri-
nimo priemonių, iš kurių 14 priemonių turėjo būti įdiegta 
2009 m., po vieną priemonę 2010 m. ir 2012 m., 4 priemo-
nės vykdomos nuolat.

2009 m. Ignalinos AE įvykdė ir su VATESI suderino 
10 priemonių. 2 priemonėms VATESI, išnagrinėjusi Ignali-
nos AE pateiktus ataskaitinius dokumentus, pateikė pasta-
bas. 2 priemonių darbų vykdymas Ignalinos AE sprendimu, 
suderintu su VATESI, buvo sustabdytas dėl planuojamo 
Ignalinos AE 2-ojo energetinio bloko galutinio sustabdymo 
2009 m. pabaigoje. Be to, kaip ir anksčiau, taip ir 2009 m. 
buvo atliekami: protėkių avarijų lokalizavimo sistemoje li-
kvidavimo, priemonių individualios dozės viršijimo dažnu-
mui mažinti įdiegimo (ALARA principo įdiegimas), Ignali-
nos AE saugai svarbių sistemų senėjimo analizė ir saugai 
svarbių sistemų atestuotos būklės palaikymo darbai. Įver-
tinus Ignalinos AE saugos gerinimo programos įgyvendini-
mo rezultatus ir atsižvelgus į Ignalinos AE 2-ojo energetinio 
bloko saugos rodiklius, Ignalinos AE saugos lygis 2009 m.  
buvo priimtinas.

2009 m. Ignalinos AE įvykdė ir su VATESI suderino šias 
Ignalinos AE saugos gerinimo priemones:

seisminės kontrolės sistemos modifikavimą;1. 
tikimybinės saugos analizės taikymą, nustatant saugai 2. 
svarbių sistemų bei elementų bandymų periodiškumą 
ir apimtį;
avarijų lokalizavimo sistemos vandenilio kontrolės sis-3. 
temos įvertinimą;
vandenilio kontrolės avarijų lokalizavimo sistemos 4. 
(ALS) viršutinėje garo priėmimo kameroje sistemos 
tobulinimą; 
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neatitikimų pašalinimą, įdiegus antrosios stabdymo 5. 
sistemos antrojo energetinio bloko valdymo skydinės 
(ASS BVS-2) saugos parametrų pateikimą sistemoje;
Ignalinos AE organizacinės struktūros keitimo pag-6. 
rindimą;
panaudotų šilumą išskiriančių rinklių sandarumo kon-7. 
trolės sistemos parengimą, tiekimą ir montavimą ener-
getiniuose blokuose;
tikimybinės saugos analizės modelio papildymą išo-8. 
rinių įvykių analize ir įvykių sustabdytame reaktoriuje 
analize;
pakeitimų, įtraukiamų į Ignalinos AE simptomines ava-9. 
rines instrukcijas „Neprojektinių avarijų vadovaujamo-
jo dokumento“ įdiegimo metu, pagrindimą;
apsaugos nuo žaibo ir apsaugos nuo impulsinių virš-10. 
įtampių įrenginių montavimą.

saugos kultūra VĮ ignalinos ae

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas 
įpareigoja VATESI užtikrinti, kad licencijų turėtojai, taip pat 
ir VĮ Ignalinos AE, garantuotų aukštą saugos kultūrą. VATESI, 
vykdydama priežiūrą VĮ Ignalinos AE saugos kultūros srityje, 

2009 m. nagrinėjo periodines įmonės ataskaitas apie sau-
gos kultūrą organizacijoje, išnagrinėjo ataskaitą apie 
2009 m. atliktos VĮ Ignalinos AE įmonės darbuotojų anke-
tinės apklausos rezultatus. 

Ypač aktualūs saugos kultūros užtikrinimo klausimai 
rengiantis eksploatuoti naujus branduolinės energetikos 
objektus, kai formuojami nauji padaliniai ir diegiami nauji 
procesai, taip pat pereinant prie Ignalinos AE eksploata-
vimo nutraukimo, kai pertvarkoma visa už Ignalinos AE 
saugą atsakingos organizacijos veikla, struktūra ir gerokai 
mažinamas darbuotojų skaičius.

1992 m. VĮ Ignalinos AE dirbo 5 788 darbuotojų, o 
2004 m. darbuotojų skaičius sumažėjo iki 3 642 (2004 m. 
pabaigoje sustabdytas Ignalinos AE 1-asis blokas). 2008 m. 
sausio 1 d. VĮ Ignalinos AE dirbo 3 145, 2009 m. sausio 1 d. – 
2 995 darbuotojai (2009 m. pabaigoje sustabdytas antrasis 
AE blokas), o 2010 m. sausio 1 d. – 2 354 darbuotojai.

Vykdant priežiūrą VĮ Ignalinos AE saugos kultūros srityje 
nagrinėjami duomenys apie saugos kultūrą pagal įmonės 
taikomą 11 indikatorių sistemą. Ši sistema atspindi darbuo-
tojų kompetencijos užtikrinimo ir tobulinimo, nustatytų 
trūkumų aptikimo bei jų šalinimo tendencijas įmonėje 
(žr. lentelę). 

VĮ Ignalinos AE saugos kultūros indeksų reikšmės 2009 m.

VĮ ignalinos ae saugos kultūros indeksai 2009 m. 

Kodas trumpas apibūdinimas i ketvirtis ii ketvirtis iii ketvirtis iV ketvirtis

I
1.1

VĮ Ignalinos AE vykdomų vidaus mokymų 
organizavimo indikatorius 1 1 1 0,92

I
1.2

VĮ Ignalinos AE vykdomų išorės mokymų 
organizavimo indikatorius 1 1 1 1

I 
2

Saugos komiteto rekomendacijų vykdymo 
indikatorius 0,75 0,92 1 0,86

I 
3.1

Auditų rezultatų įgyvendinimo koeficientas  0,4 0,5 0,5 0,63

I 
3.2

Saugos inspekcijų rezultatų įgyvendinimo indikatorius  0,89 0,97 0,99 1

I 
4

Neįprastų įvykių nesikartojimo indikatorius 0 1 1 1

I 
5.1

Neįprastų įvykių dėl personalo klaidų indikatorius 1 0,5 1 1

I 
5.2

Teigiamų (neigiamų) personalo skatinimo priemonių 
indikatorius 0,17 0 0,06 0

I 
6.1

Personalo siūlymų VĮ Ignalinos AE vadovybei 
įgyvendinimo indikatorius 0,5 0 0 0

I 
6.2

Personalo siūlymų dėl modifikacijų įgyvendinimo 
indikatorius  0,71 1 0,55 0,73

I 
6.3

Indikatorius, apibūdinantis darbą su personalo 
pasiūlymais panaudojant savąją ir gamybinę patirtį 1 1 1 0,82

I 
SK

Bendrasis sąlyginis saugos kultūros efektyvumo 
procentas 67,45% 71,73% 73,64% 72,36%
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2009 m. VĮ Ignalinos AE įgyvendino savo tikslą išlaikyti 
bendrą metų saugos kultūros rodiklį (lentelėje – I 

SK
) dides-

nį kaip 65 proc. 2009 m. pagal šį rodiklį ketvirčių vidurkis 
buvo 71,3 proc. Pažymėtinos ypač teigiamos ilgalaikės sau-
gos kultūros tendencijos įmonėje, pasireiškusios 2–3 me-
tus iš eilės:

efektyvus vidaus ir išorės mokymų organizavimas (ati-•	
tinkamai, I

1.1
 ir I

1.2
);

VĮ Ignalinos AE Saugos komiteto rekomendacijų vykdy-•	
mas (I

2
);

inspekcijų rezultatų įgyvendinimas (I•	
3.2

);
darbas su personalo pasiūlymais panaudojant savąją ir •	
kitų AE gamybinę patirtį (I

6.3
).

2009 m. aukštą VĮ Ignalinos AE saugos kultūros lygį pa-
tvirtina ir tai, kad šiais metais, kaip ir 2008 m., elektrinėje 
nebuvo įvykių pagal INES klasifikaciją priskiriamų 1-ajam ir 
aukštesniems lygiams. 

Labai žemos „Personalo siūlymų VĮ Ignalinos AE vado-
vybei įgyvendinimo indikatoriaus“ I

6.1
 reikšmės, įvertinus 

aukštą I
6.2

 lygį, patvirtina, kad darbuotojai pakankamai 
informuoja už atitinkamas sritis atsakingus vadovus apie 
gerinimo galimybes, kad tokie pasiūlymai organizacijoje 
nagrinėjami tinkamai.

Pagal elektrinėje nustatytą tvarką, darbuotojai neinfor-
muoja vadovybės tuo atveju, kai iš atsakingo vadovo gavo 
jiems aiškų ir priimtiną atsakymą į savo pateiktą siūlymą 
arba nurodytą problemą. 

VATESI pastebėjo, kad nuo 2008 m. 2-ojo ketvirčio išlie-
ka labai žemos „Teigiamų (neigiamų) personalo skatinimo 
priemonių indikatoriaus“ I

5.2
 reikšmės. 2010 m. VATESI pla-

nuoja šį klausimą detaliai nagrinėti.
Nuo 1998 m., siekiant išsamiai įvertinti VĮ Ignalinos AE 

saugos kultūros lygį, kas kelerius metus atliekamos specialios 
anketinės darbuotojų apklausos. Apklausų metu darbuoto-
jai, pildydami specialią anketą, įvertina 33 teiginius, atitinkan-
čius 11 saugos kultūros charakteristikų. Šios apklausos vyko 
1998, 2000, 2004 ir 2007 m., o taip pat vadovybei atsižvel-
gus į sudėtingą Ignalinos AE uždarymo laikotarpį ir 2008 m. 
gruodį (apklausos ataskaita parengta 2009 m. pradžioje).

Bendrieji 2007 ir 2008 m. vykdytų apklausų rezultatai 
parodė, kad dauguma respondentų saugos kultūros cha-
rakteristikas vertino gerai arba labai gerai. Pažymėtina, kad 
2004 m. vyravusi „patenkinama“ nuomonė apie veiklos vyk-
dymą, nemenkinant pirmaeilio saugos prioriteto ir apie dė-
mesį, skiriamą užduotis vykdantiems darbuotojams, 2007 ir 
2008 m. pasikeitė į teigiamą („gerai“). 

2004, 2007 ir 2008 m. VĮ Ignalinos AE darbuotojų apklausų rezultatai

VĮ ignalinos ae saugos kultūros 
charakteristikos

apibendrinti darbuotojų vertinimai, proc. 
(procentinė galimo maksimaliai teigiamo vertinimo dalis)

2004 m. 2007 m. 2008 m.

Padalinių vadovų vaidmuo ir įsipareigojimas 
užtikrinti saugą

Labai gerai
90 

Labai gerai
92 

Labai gerai
92 

Padalinių vadovų atsakomybė ir dėmesys 
saugos klausimams

Labai gerai
86 

Labai gerai
87 

Labai gerai
88 

Lyderystė ir strateginės svarbos teikimas 
sprendžiant saugos klausimus

Labai gerai
86 

Labai gerai
87 

Labai gerai
87 

Saugos klausimų sprendimo organizavimas Gerai
84 

Labai gerai
87 

Labai gerai
87 

Darbuotojų įtraukimas į saugos klausimų 
sprendimą

Gerai
76 

Gerai
80 

Gerai
81 

Savosios gamybinės patirties nagrinėjimas Gerai
82 

Labai gerai
87 

Labai gerai
86 

Saugos vertinimas Labai gerai
90 

Labai gerai
91 

Labai gerai
91 

Vadovų ir kitų darbuotojų tarpusavio 
pasitikėjimas, jų atsakingumas

Labai gerai
88 

Labai gerai
90 

Labai gerai
89 

Bendravimo atvirumas Gerai
76 

Gerai
80 

Gerai
82 

Veiklos vykdymas nemenkinat pirmaeilio 
saugos prioriteto 

Patenkinamai
73 

Gerai
78 

Gerai
80 

Rūpinimasis darbo užduotis vykdančiais 
darbuotojais

Patenkinamai
67 

Gerai
76 

Gerai
79 

Apklausose dalyvavusių darbuotojų skaičius 305 825 785

Darbuotojų skaičius 3 642 3 268 3 145
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VĮ ignalinos ae  
kokybės užtikrinimo sistema

Užtikrinant branduolinės energetikos objektų saugą 
svarbu, kad visuose jų gyvavimo etapuose būtų sukurta 
efektyvi kokybės užtikrinimo sistema (toliau – KUS).

VATESI atlieka Ignalinos AE priežiūrą visose AE bran-
duolinei saugai užtikrinti svarbiose veiklos srityse, vertina 
veiklos atitikimą teisės aktuose nustatytiems branduolinės 
saugos reikalavimams, pačios Ignalinos AE taikomos KUS 
reikalavimams bei TATENA rekomendacijoms. 

KUS reikalavimų vykdymo priežiūroje dalyvauja visi 
VATESI specialistai, pagal savo kompetenciją prižiūrintys 
nustatytų reikalavimų vykdymą, užtikrinant Ignalinos AE 
saugą. Ši priežiūra apima reguliarius patikrinimus, atliekant 
specialiąsias inspekcijas, atitinkamų sričių Ignalinos AE ir 
VATESI darbinius susitikimus, Ignalinos AE teikiamų licen-
cijavimo paraiškų ir numatomų modifikacijų dokumentų 
nagrinėjimą, Ignalinos AE KUS dokumentų peržiūras (šiuo 
tikslu Ignalinos AE KUS dokumentai tiesioginiu kompiuteri-
niu ryšiu prieinami VATESI specialistams). 

Kokybės užtikrinimo klausimų nagrinėjimas 
vykdant licencijavimą

Kokybės užtikrinimo klausimus 2009 m. VATESI specialis-
tai nagrinėjo Ignalinos AE paraiškų gauti atitinkamas licen-
cijas vertinimo metu, pavyzdžiui, vertinant paraišką statyti 
labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą (pro-
jektas B19-1), išduodant licencijas statyti laikinąją panaudoto 
branduolinio kuro saugyklą (projektas B1) ir statyti kietųjų 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius (projektas B3/4). 
Peržiūrint paraiškos dokumentus, buvo vertinamas jų atitiki-
mas teisės aktų ir atitinkamai veiklai taikomų normatyvinių-
techninių dokumentų reikalavimams kokybės užtikrinimo 
srityje. VATESI įsitikino, kad Ignalinos AE kokybės užtikrinimo 
priemonės atitinka AE eksploatuojančios organizacijos koky-
bės užtikrinimo sistemai keliamus reikalavimus.

VATESI nuomone, nepaisant numatomų pasikeitimų 
Ignalinos AE ir intensyvios veiklos organizuojant bei pri-
žiūrint Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus, 
Ignalinos AE turės skirti deramą dėmesį laiku ir tinkamai 
pertvarkyti esamą KUS pagal naujų teisės aktų reikalavimus 
bei naujas TATENA rekomendacijas branduolinės energeti-
kos vadybos sistemoms taikyti. Šis klausimas 2009 m. rug-
sėjo 18 d. aptartas VATESI vykusio Ignalinos AE bei VATESI 
atsakingų specialistų pasitarimo metu, kuriame buvo pri-
statyta VATESI veikla rengiant naujus reikalavimus (naujųjų 
reikalavimų projektas suinteresuotų organizacijų pasta-
boms paskelbtas 2009-11-30 VATESI interneto svetainėje) ir 
aptarti Ignalinos AE planai dėl KUS atnaujinimo. 

VĮ Ignalinos AE  
organizacinės struktūros keitimai

2009 m. Ignalinos AE kreipėsi į VATESI dėl organizacinės 
struktūros modifikacijos –  Ignalinos AE įmonės Metalų ir 

techninės kontrolės skyriaus reorganizavimo. VATESI, išnag-
rinėjusi minėtos modifikacijos dokumentus ir papildomą 
Ignalinos AE informaciją dėl minėto organizacinės struktū-
ros keitimo, šiai modifikacijai pritarė. Modifikacijos įgyven-
dinimas buvo užbaigtas 2009 m. liepos mėn. 

2009 m. Ignalinos AE vykdė saugos gerinimo progra-
mos (SIP-3/2009) priemonę „Ignalinos AE organizacinės 
struktūros keitimo pagrindimas“. Ignalinos AE, ruošiantis 
keisti įmonės organizacinę struktūrą, be šios modifika-
cijos saugos pagrindimo ataskaitos, VATESI reikalavimu, 
rengė naujosios organizacinės struktūros aprašymą ir jos 
įgyvendinimo priemonių planą. 2009 m. lapkričio mėn. 
Ignalinos AE pateikė minėtos modifikacijos dokumen-
tų paketą VATESI peržiūrai bei pagal VATESI specialistų 
pastabas juos koregavo. Iš esmės, Ignalinos AE patekti 
organizacinės modifikacijos dokumentai buvo priimtini. 
Sprendimą dėl šios modifikacijos suderinimo VATESI priims  
2010 m. pradžioje.

2010 m. VATESI planuoja atlikti inspekciją, kurios metu 
bus patikrintas nustatytų Ignalinos AE priemonių, kaip 
sklandžiai pereiti prie naujos organizacinės struktūros ir už-
tikrinti saugą Ignalinos AE, vykdymas.

ignalinos ae eksploatavimo 
nutraukimo priežiūra

Už saugų elektrinės eksploatavimo nutraukimą, įrangos 
ir įrenginių dezaktyvaciją ir išmontavimą bei radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymą atsako šį objektą eksploatuojanti organi-
zacija – Ignalinos AE. Kiekvienas branduolinės energetikos 
objektas turi ir savo eksploatacijos nutraukimo etapą. Šis 
etapas, prasidedantis eksploatavimo nutraukimo pro-
jektų rengimu ir užbaigiamas konkrečiais eksploatavimo 
nutraukimo darbais, taip pat turi būti vykdomas saugiai. 
VATESI licencijuoja šią veiklą, nagrinėja projektų, kuriuose 
numatyti eksploatavimo nutraukimo darbai, saugą, or-
ganizuoja jų specialiąją branduolinės saugos ekspertizę. 
2004 m. gegužės mėn. VATESI pritarė galutiniam Ignalinos 
AE eksploatavimo nutraukimo planui. Šis planas apima 
visą eksploatavimo nutraukimo procesą, kuris organizuo-
jamas vykdant atskirus projektus. Kiekvienas projektas turi 
būti suderintas su atitinkamomis institucijomis, pagrįsta jo 
sauga. Projekte numatomi visi eksploatavimo nutraukimo 
veiksmai, organizacinės, techninės ir radiacinės apsaugos 
užtikrinimo priemonės, nustatomi išmontavimo bei dezak-
tyvavimo metodai, aprašoma darbams reikalinga įranga ir 
prietaisai, jų naudojimo sąlygos, numatomi radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo metodai. Saugos analizės ataskaitoje pa-
grindžiama, kad atskiri eksploatavimo nutraukimo darbai ir 
visas procesas vyks saugiai. 

2009 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į Lietuvos stojimo 
į Europos Sąjungos protokolą, buvo galutinai sustabdytas 
Ignalinos AE 2-asis energetinis blokas. 2009 m. pabaigoje 
iš Ignalinos AE 1-ojo energetinio bloko reaktoriaus buvo 
iškrautas visas branduolinis kuras.

2009 m. Ignalinos AE tęsė projektų, susijusių su Igna-
linos AE 1-ojo energetinio bloko nereikalingos įrangos 
dezaktyvavimu ir išmontavimu, įgyvendinimą. VATESI 
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išnagrinėjo Ignalinos AE pateiktą 1-ojo energetinio bloko 
117/1 pastato, kuriame yra aukšto slėgio reaktoriaus avari-
nio aušinimo sistemos, įrenginių išmontavimo ir dezakty-
vavimo technologinį projektą bei jo saugos pagrindimą, ir 
pateikė jam pastabas. 2009 m. pabaigoje Ignalinos AE pa-
teikė 2-ojo energetinio bloko eksploatavimo nutraukimo 
galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei techninį pro-
jektą bei jo saugos pagrindimą. VATESI šiuos dokumentus 
išnagrinės ir pastabas pateiks 2010 m.

2009 m. Ignalinos AE vykdė darbus, susijusius su nau-
jos panaudoto branduolinio kuro saugyklos ir kitų radio-
aktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių statybomis. 2009 m. 
VATESI įvertino Ignalinos AE pateiktus dokumentus ir išda-
vė licencijas statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginius bei panaudoto branduolinio kuro saugyklą, su-
derino Ignalinos AE labai mažai lygio radioaktyviųjų atliekų 
saugyklos techninį projektą ir preliminarią saugos analizės 
ataskaitą. 2009 m. pabaigoje Ignalinos AE pateikė labai 
mažai radioaktyviųjų atliekų kapinyno ir atliekų išėmimo iš 
esamų saugyklų techninius projektus bei preliminarias sau-
gos analizės ataskaitas, kurias VATESI nagrinėja ir pastabas 
pateiks 2010 m.

Ignalinos AE reaktoriai kanalinio-grafitinio tipo ir pasau-
lyje nėra nė vieno išmontuoto panašios konstrukcijos reak-
toriaus. Prancūzijoje ir Ispanijoje dujinio aušinimo grafitinio 
lėtiklio reaktoriai yra užkonservuoti ir saugiai laukia, kol bus 
sukurtos išmontavimo ir grafito tvarkymo technologijos. 
Nors Ignalinos AE reaktoriaus išmontavimas vyks įgyven-
dinant vieną iš paskutiniųjų išmontavimo ir dezaktyvavimo 
projektų, inicijuotas projektas „RBMK tipo reaktoriaus iš-
montavimo galimybių studija“, preliminariai įvertinta tokių 
darbų sauga. VATESI 2008 m. lapkričio mėn. pritarė šio pro-
jekto techninei specifikacijai.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Pagrindinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principas – 
radioaktyviąsias atliekas reikia tvarkyti taip, kad jos nekeltų 
pavojaus žmonėms ir aplinkai, be to, nesukeltų papildomų 
rūpesčių ateities kartoms. Šiuo principu vadovaujamasi 
tvarkant kietąsias radioaktyviąsias atliekas Lietuvoje. 

 Remiantis 2008 m. LR Vyriausybės patvirtinta Radioak-
tyviųjų atliekų tvarkymo strategija, Ignalinos AE turi įdiegti 
naują radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo sistemą, įrengti 
radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginius, radioaktyvių-
jų atliekų saugyklas, taip pat trumpaamžių radioaktyviųjų 
atliekų kapinynus. 

Eksploatuojant Ignalinos AE susidarė nemažai kietųjų 
radioaktyviųjų atliekų. Šios atliekos saugomos Ignalinos 
AE teritorijoje esančiuose pastatuose – 155, 155/1, 157 ir 
157/1. Kiek buvo sukaupta kietųjų radioaktyviųjų atliekų iki 
2010 m, nurodyta lentelėje:

atliekų grupės 1 grupės
degios

1 grupės
nedegios

2 grupės
degios

2 grupės
nedegios 3 grupės iš viso

Iki 2010-01-01 sukauptas 
atliekų kiekis (m3) 11 483 8 287 2 203 2 823 829 25 625

Taip pat Ignalinos AE susidaro skystosios radioaktyvio-
sios atliekos, kurios garinamos specialiuose garinimo įren-
giniuose, o garinimo likutis bitumuojamas (sukietinamas). 
Po garinimo susidarę garai filtruojami specialiuose jonų 
mainų ir perlito filtruose, sulaikančiuose radionuklidus. Šie 
filtrai vėliau cementuojami. 

Per 2009 m. bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugy-
kloje (158 pastatas) buvo patalpinta 683 m3 bitumuotų 
atliekų. Iki 2010 m. šioje saugykloje sukaupta 13 963 m3 bi-
tumuotų atliekų. 2009 m. cementavimo įrenginyje buvo 
perdirbta 207,35 m3 panaudotų jonų mainų dervų ir perli-
to, iš viso jų perdirbta 494,44 m3. 2009 m. buvo pagamin-
tos 2 197 cementuotų atliekų pakuotės (statinės), kurios 
saugomos cementuotų atliekų saugykloje (158/2 pasta-
tas). Iki 2009 m. iš viso pagamintos 5 337 cementuotų 
atliekų pakuotės.

Remiantis pirmojo Ignalinos AE bloko eksploatavimo 
licencijos galiojimo sąlygomis, leidžiama eksploatuoti kie-
tųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklas iki 2011 m. sausio 1 d. 
Siekdama pratęsti šių saugyklų eksploatavimą (155, 155/1, 
157, 157/1 pastatai) 2009 m. rugsėjo mėn. Ignalinos AE pa-
teikė VATESI peržiūrai ir įvertinimui atnaujintą saugos anali-
zės ataskaitą. VATESI nagrinėja pateiktus dokumentus.

Siekiant sutvarkyti Ignalinos AE esančias kietąsias radi-
oaktyviąsias atliekas pagal naujausius reikalavimus, būtina 
iš esamų saugyklų atliekas išimti, apdoroti ir parengti lai-
doti. 2009 m. lapkričio mėnesį Ignalinos AE pateikė VATESI 
peržiūrai kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 
155/1 pastatų ir išimtų atliekų rūšiavimo įrenginių techninį 
projektą (B2 projekto pirmoji dalis). VATESI nagrinėja pateik-
tus dokumentus. 

Panaudoto branduolinio kuro saugykla
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Vatesi veiklos ataskaita 2009

2008 m. pabaigoje Ignalinos AE pateikė labai mažo 
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos techninį projek-
tą bei preliminarią saugos analizės ataskaitą, kurią VATESI 
kartu su ekspertų pagalba išnagrinėjo ir pateikė pastabas. 
Po atsakymų į šias pastabas analizės, 2009 m. rugsėjo 29 d. 
VATESI suderino šio objekto techninį projektą.

2009 m. spalio mėn. Ignalinos AE pateikė kapiny-
no techninį projektą ir preliminarią saugos analizės 
ataskaitą (B 19-2 projektas). VATESI nagrinėja pateiktus  
dokumentus. 

Eksploatuojama panaudoto  
branduolinio kuro saugykla

2009 m. vasario mėn. VATESI davė leidimą į Ignalinos AE 
teritorijoje eksploatuojamą panaudoto branduolinio kuro 
sausojo tipo tarpinio saugojimo saugyklą (192 pastatas) 
papildomai patalpinti ir saugoti 12 konteinerių CONSTOR 
RBMK-1500. Per 2009 m. į saugyklą buvo atgabenta saugo-
ti 10 konteinerių CONSTOR RBMK-1500. Bendras saugomų 
konteinerių skaičius su 51 panaudoto branduolinio kuro 
šilumą išskiriančia rinkle kiekviename konteineryje 2009 m. 
pabaigoje buvo 112 vnt. (20 CASTOR RBMK ir 92 CONS-
TOR RBMK-1500). Likusius 8 konteinerius CONSTOR RBMK-
1500 planuojama atgabenti į saugyklą 2010 m. pirmame 
ketvirtyje ir panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo tar-
pinio saugojimo saugykla bus visiškai užpildyta.

Nauja panaudoto branduolinio kuro 
saugykla (projektas B1)

2009 m. rugsėjo 2 d. VATESI išdavė licenciją Ignalinos 
AE, pagal kurią leidžiama statyti naują panaudoto bran-
duolinio kuro saugyklą. 

Licencija išduota su sąlygomis, kurios turės būti įgy-
vendintos iki saugyklos eksploatavimo pradžios. Sąlygose 
nustatyta, kad Ignalinos AE iki 2010 m. rugsėjo 1 d. turės 
parengti ir suderinti atskirą projektą, pagal kurį naujo-
je saugykloje galės būti tvarkomos bei saugomos ne tik 
sandarios, bet ir pažeistos kuro rinklės. Saugyklos statybos 
metu Ignalinos AE turės tinkamai užtikrinti statybos aikšte-
lės fizinę saugą, įrengti reikalingas apsaugos sistemas. Taip 
pat elektrinei reikės įrodyti, kad rangovinių organizacijų 
darbuotojų kvalifikacija ir skaičius yra pakankami sudėtin-
giems darbams atlikti. 

Nauja panaudoto branduolinio kuro saugykla turė-
tų pradėti veikti 2011 m., panaudotas branduolinis ku-
ras specialiuose konteineriuose bus saugomas 50 metų. 
Saugykla bus statoma Ignalinos AE teritorijoje, Visagino 
savivaldybėje. 

Laikinoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje, 
kurios plotas apie 7,6 tūkst. kv. m, Vokietijoje specialiai pa-
gamintuose CONSTOR RBMK1500/M2 tipo konteineriuose 
(vieno aukštis 4,5 m, skersmuo 2,6 m, masė 73 t, užpildyto 
atliekomis – 116 t) bus saugoma didžioji dalis panaudoto 
branduolinio kuro, kuris susikaupė atominės elektrinės eks-
ploatavimo metu. Į vieną konteinerį planuojama talpinti 
91 panaudoto branduolinio kuro rinklę, saugykloje numa-
toma saugoti 201 konteinerį.

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginiai (projektas B3/4)

2009 m. rugpjūčio 27 d. VATESI išdavė licenciją Ignali-
nos AE, pagal kurią leidžiama statyti kietųjų radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo įrenginius. 

Ignalinos AE parengė ir pateikė VATESI ir kitų instituci-
jų peržiūrai atliekų apdorojimo įrenginių ir saugyklų tech-
ninį projektą bei preliminarią saugos analizės ataskaitą 
(B3/4 projektas). VATESI kartu su ekspertų pagalba peržiū-
rėjusi pateiktus dokumentus, pateikė pastabas bei vėliau 
analizavo į jas pateiktus atsakymus ir 2008 m. pabaigoje su-
derino šį projektą. 2009 m. rugpjūčio 27 d. VATESI viršininko 
įsakymu Nr.22.3-82 Ignalinos AE buvo išduota licencija sta-
tyti minėtus kietųjų radioaktyviųjų atliekų įrenginius.

Licencija išduota su sąlygomis, kurios turės būti įgy-
vendintos iki įrenginių eksploatavimo pradžios. Sąlygose 
nustatyta, kad statybos metu Ignalinos AE turės tinkamai 
užtikrinti statybos aikštelės fizinę saugą, įrengti reikalingas 
apsaugos sistemas. Elektrinė taip pat turės įrodyti, kad ran-
govinių organizacijų darbuotojų kvalifikacija ir skaičius yra 
tinkami specialiems darbams atlikti, ir iš anksto pateikti VA-
TESI statybos darbų eigos patikrinimų bei įrenginių apžiūrų 
planus-grafikus. 

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių 
komp lekse, pagal šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus, 
bus tvarkomos ir apie 50 metų saugomos visos Ignalinos 
AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu susi-
dariusios kietosios radioaktyviosios atliekos. 

Nauji atliekų apdorojimo įrenginiai turėtų pradėti veikti 
2012 m. dabartinėje Ignalinos AE teritorijoje, Drūkšinių kai-
me, Visagino savivaldybėje. 

Kietosiomis radioaktyviosiomis atliekomis laikomos 
tokios atominėje elektrinėje susidariusios atliekos kaip ka-
belio gabalai, filtrai, remontuotų įrenginių dalys, statybinės 
atliekos, gumos ir šiluminės izoliacijos medžiagos, nusi-
dėvėjusi įranga, vamzdžiai, kuro rinklių konstrukciniai ele-
mentai, kuro kanalai, jutikliai ir kt. Panaudotas branduolinis 
kuras šiuose įrenginiuose nebus tvarkomas. Jis bus tvarko-
mas ir saugomas atskiroje saugykloje (B1 projektas).
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VATESI – pagrindinė valstybės institucija, atliekan-
ti branduolinės energetikos objektų saugos kontrolės ir 
priežiūros funkcijas bei vykdanti branduolinės saugos ir 
radiacinės apsaugos branduolinėje energetikoje valstybinį 
reguliavimą. Dar prieš išduodant licencijas projektuoti, sta-
tyti, eksploatuoti branduolinės energetikos objektą ir nu-
traukti jo eksploatavimą (atominę elektrinę, radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo ar jų saugojimo įrenginį), būtina įsitikinti, 
kad branduolinės energetikos objektas bus eksploatuoja-
mas saugiai. Pagrindinis saugos tikslas – užtikrinti žmonių ir 
aplinkos apsaugą nuo pavojų, kuriuos gali sukelti branduo-
linės energetikos objektas. Pats branduolinės energetikos 
objektas privalo turėti tokias savybes, kad jonizuojančiosios 
spinduliuotės poveikis žmonėms ir aplinkai neviršytų nu-
statytų normų, tiek normalios eksploatacijos, tiek avarijos 
atvejais. Todėl eksploatuojant šiuos objektus VATESI kontro-
liuoja, kad būtų laikomasi licencijos sąlygų ir saugos taisy-
klėse bei normose nustatytų reikalavimų. Būtent šių reika-
lavimų vykdymas ir atitinkamų technologijų bei priemonių 
naudojimas padeda apsaugoti žmones ir aplinką nuo nei-
giamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Didžiausias branduolinės energetikos objektas Lietu-
voje – Ignalinos AE. Darbuotojų apšvitos kontrolės, radiolo-
ginio poveikio gyventojams ir aplinkai stebėjimų rezultatai 
rodo, kad Ignalinos AE eksploatuojama saugiai.

Nuo pat eksploatavimo pradžios Ignalinos AE vykdo 
savo ir rangovinių organizacijų darbuotojų apšvitos kontro-
lę. 2009 m. individualioji dozimetrinė kontrolė buvo atlikta 
3 332 žmonėms, iš jų 2 153 – Ignalinos AE darbuotojams. 
Likusią dalį sudarė rangovinių organizacijų darbuotojai, ko-
mandiruoti asmenys bei Ignalinos AE lankytojai. Ignalinos 
AE darbuotojų ir rangovinių organizacijų išorinės apšvitos 
kolektyvinių dozių pasiskirstymas 1984–2009 m. pateiktas 
1 paveiksle. 

Sustabdžius 1-ąjį bloką, 2005–2009 m. darbuotojų kolek-
tyvinė apšvitos dozė sumažėjo. Didžiausia kolektyvinės do-
zės dalis gaunama atliekant darbus planinio-parengiamojo 
remonto metu, todėl labai priklauso nuo remonto metu 
atliekamų darbų ir jų apimčių. Metinė kolektyvinė Ignalinos 
AE ir rangovinių organizacijų darbuotojų dozė 2009 m. su-
darė 77 proc. planuotos metinės dozės. Atliekant planinį-pa-
rengiamąjį remontą 2-ajame bloke, kolektyvinė dozė sudarė 
81 proc. bendrosios darbuotojų apšvitos dozės. Vidutinė 
Ignalinos AE ir rangovinių organizacijų darbuotojų individu-
alioji dozė 2009 m. buvo 0,28 mSv. Ignalinos AE darbuotojo 
didžiausia individualioji dozė buvo 11,59 mSv. Rangovinių 
organizacijų darbuotojų didžiausia individualioji dozė – 
2,71 mSv. Šie duomenys neviršijo nustatytos ribos (20 mSv).

Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir visus gyvento-
jus, ribojami iš Ignalinos AE į atmosferą ir Drūkšių ežerą 

Branduolinės energetikos objektų 
radiacinė apsauga

1 pav. Ignalinos AE ir rangovinių organizacijų (RO) darbuotojų metinės kolektyvinės dozės
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išmetamų radionuklidų aktyvumai. Ignalinos AE atlieka-
mos radiologinės stebėsenos metu nustatyta, kad išme-
tamų radionuklidų aktyvumai ne tik neviršija ribinių akty-
vumų, bet sudaro labai mažą jų dalį. 2009 m. į atmosferą 
išmetamų radioaktyviųjų inertinių dujų aktyvumai sudarė 
0,28 proc., radioaktyviųjų aerozolių – 0,057 proc., 131I – 
0,095 proc. ribinių aktyvumų. Bendras į Drūkšių ežerą iš-
metamų radionuklidų aktyvumas sudarė 16 proc. ribinių 
aktyvumų. Įvertinus kritinės gyventojų grupės 2009 m. 
gautas dozes, nustatyta, kad dozė, sąlygota į atmosferą ir 
vandens baseiną išmetamų radionuklidų aktyvumų, buvo 
1 700 kartų mažesnė už leidžiamus aktyvumus pagal nor-
matyvinį dokumentą LAND 42-2007. Nustatyta dozės galia 
sanitarinės apsaugos ir stebėjimo zonose atitiko natūralų  
gamtinį foną.

Kitas Lietuvoje esantis branduolinės energetikos objek-
tas – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla, kurioje 
laikomos iki 1989 m. iš pramonės įmonių, medicinos ir 
mokslo įstaigų surinktos radioaktyviosios atliekos. Kaip ir 
kituose branduolinės energetikos objektuose, minėtoje 
saugykloje būtina užtikrinti, kad radioaktyviųjų atliekų po-
veikis aplinkai, o kartu ir žmonėms būtų kuo mažesnis.

Nuo 1994 m. vykdoma šio objekto radiologinė stebėse-
na, t. y. nuolatinis apšvitos dozių ir aplinkos užterštumo ste-
bėjimas. Reikšmingiausias radionuklidas Maišiagalos sau-
gykloje yra tritis (3H), kurio aktyvumas sudaro daugiau kaip 
70 proc. viso bendrojo aktyvumo. Maksimalios tričio akty-
vumo vertės Maišiagalos saugyklos stebėsenos šuliniuose 
2005–2009 m. pateiktos 2 paveiksle. Duomenys rodo, kad 
išmatuotos reikšmės neviršija nustatytų normų.

Siekiant dar labiau sumažinti radionuklidų patekimo 
į aplinką galimybę, 2004–2006 m. Maišiagalos saugykloje 

buvo įrengti papildomi apsauginiai barjerai. Saugykla už-
tiesta padidinto tankumo plėvele, neleidžiančia vandeniui 
patekti į saugyklą iš viršaus. Taip apribota ir radionuklidų iš-
plovimo iš saugyklos galimybė. Įrengti du papildomi stebė-
senos šuliniai, iš kurių periodiškai imami bandiniai ir tiriama 
jų radionuklidinė sudėtis. Siekiant įvertinti, ar iš saugyklos 
nesklinda toksinės medžiagos, atnaujintoje aplinkos stebė-
senos programoje numatyta tirti ne tik radionuklidinę, bet 
ir cheminę bandinių sudėtį. Įrengus papildomus apsaugi-
nius barjerus, tričio aktyvumas stebėsenos šuliniuose ge-
rokai sumažėjo. Papildomi barjerai yra efektyvūs ir mažina 
radionuklidų sklidimą iš saugyklos. 

2 pav. Maksimalios tričio tūrinio aktyvumo vertės 
Maišiagalos saugyklos stebėsenos šuliniuose 
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tarptautinis bendradarbiavimas

2009 m. VATESI sėkmingai bendradarbiavo su TATENA, 
Europos Komisija bei kitų valstybių avarinės parengties pa-
daliniais, įgyvendinant tarptautinių susitarimų ir konvenci-
jų nuostatus.

2009 m. liepos mėn. įvyko „Penktasis šalių įgaliotojų 
institucijų pagal Ankstyvojo perspėjimo ir Pagalbos kon-
vencijas susitikimas“ (tokie susitikimai vyksta kas dveji me-
tai), kuriame dalyvavo 68 šalių ir tarptautinių organizacijų 
atstovai. Susitikime įvertinta šalių pažanga rengiantis radi-
ologinėms ir branduolinėms avarijoms, pristatyta TATENA 
veiklos ataskaita, numatytos gairės dėl sekretoriato darbo, 
aptartos naujų priemonių plėtros galimybės, pateikta ir ap-
tarta tarptautinių avarinės parengties pratybų „ConvEx-3“ 
ataskaita, aptarti per praėjusius dvejus metus įvykę įvykiai, 
susiję su branduolinės energetikos objektais.

2009 m. oficialiose TATENA ir ECURIE informacijos apie 
radiologines bei branduolines avarijas apsikeitimo siste-
mose išplatinta informacija apie 6 įvykius.

Vasario 13 d. Didžioji Britanija išplatino pranešimą apie 
2 konteinerius, užterštus radionuklidu Co-60. Konteineriai 
laivu buvo atplukdyti iš vienos Kinijos kompanijos, juose 
buvo transportuojamos metalinės skląstys. Krovinys buvo 
izoliuotas, o krovinio užteršimo priežastys tiriamos.

Birželio 17 d. Italija išplatino informaciją apie radionuklidu 
Cs-137 užterštas medienos plokštes, kurios, pasak italų atsto-
vų, buvo importuotos iš Lietuvos. Ši informacija buvo pateikta 
Radiacinės saugos centrui, kuris savo ruoštu atliko patikrinimą 
Lietuvos kompanijose, eksportuojančiose medieną į užsienį. 
Ištirtų medienos mėginių aktyvumas neviršijo leistinų normų. 

Birželio 19 d. gauta informacija iš Belgijos apie MDS Nor-
dion kompanijoje, gaminančioje radioaktyviojo ksenono 
dujas, naudojamas medicinoje, įvykusią vietinės reikšmės 
avariją. Šio įvykio metu nedidelis radioaktyviojo ksenono 
dujų kiekis pateko į aplinką. Įvykis neturėjo poveikio įmonės 
darbuotojams, gyventojams ir aplinkai. Pagal Belgijos kom-
petentingos institucijos (FANC) nustatytas normas, į aplinką 
patekusių ksenono dujų kiekis sudarė tik 4 proc. leistinos die-
nos į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumo normos.

Gruodžio 2 d. gautas pranešimas iš Prancūzijos apie 
įvykusį incidentą Krua atominės elektrinės 4-ajame energe-
tiniame bloke. Šio incidento, įvykusio dėl užsikimšusių auši-
nimo sistemos filtrų, metu sutriko 4-ojo energetinio bloko 

aušinimas, todėl jis buvo sustabdytas. Krua atominė elektri-
nė naudoja Ronos upės vandenį energetinių blokų aušini-
mui. Po smarkaus lietaus į upę patekusios įvairios šiukšlės 
buvo įsiurbtos į aušinimo kanalą ir užkimšo vandens filtrus. 
Šis incidentas neturėjo poveikio darbuotojams ir aplinkai, kiti 
3 reaktoriaus blokai tuo metu dirbo be sutrikimų.

2009 m. buvo gauta informacija apie Argentinoje pa-
vogtą Cs-137 šaltinį, kuris vėliau buvo surastas ir įvykį Japo-
nijoje, kai dėl žemės drebėjimo buvo automatiškai sustab-
dyti du Hamaokos atominės elektrinės energetiniai blokai. 
Minėti įvykiai neturėjo radiologinių pasekmių.

2009 m. kovo mėn. VATESI avariniame centre stažavosi 
Baltarusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovai. Vizi-
to metu jiems buvo pristatyta VATESI vykdoma veikla avari-
nės parengties ir avarijų valdymo srityse. Baltarusijos atstovai 
domėjosi avarinio centro darbo organizavimu esant avari-
nėms situacijoms bei esama įranga ir jos galimybėmis. Taip 
pat 2009 m. VATESI avariniame centre lankėsi stažuotojai iš 
Prancūzijos bei Estijos.

Avarinė parengtis

Baltarusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos  
atstovų vizitas VATESI avariniame centre
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Vatesi avarinė parengtis

2009 m. įvyko 2 tarptautinės pratybos, 5 tarptautiniai 
ryšio patikrinimo testai ir 40 VATESI ryšio patikrinimo testų.

Daugelis tarptautinių ryšio patikrinimo testų buvo or-
ganizuojami ne darbo valandomis, kad būtų patikrintas 
įgaliotojų institucijų pasiekiamumas ir pasirengimas rea-
guoti į avarijas bet kuriuo paros metu. 

Gegužės 26 d. įvyko TATENA organizuojamos ConvEx-2b 
tarptautinės pratybos, kuriose tikrintas įgaliotojų instituci-
jų sugebėjimas naudotis informacijos apsikeitimo sistema 
ENAC. Tokio tipo pratybų metu įgaliotosioms institucijoms 
pateikiama informacija ir duomenys apie tariamai įvykusią 
avariją. Atsižvelgdami į gautos informacijos turinį, speci-
alistai turi atlikti tam tikras užduotis ir užpildyti specialias 
formas, kurios vėliau išsiunčiamos į TATENA. Šios pratybos 
reikalauja specialistų žinių bei operatyvumo, kadangi laikas 
skirtas atlikti užduotims yra ribotas.

Lapkričio 12 d. įvyko Europos Komisijos organizuotos 
ECURIE 3-iojo lygio tarptautinės pratybos, kuriose dalyvavo 
VATESI avarinio centro specialistai. Šių pratybų tikslas pa-
tikrinti valstybių įgaliotojų institucijų gebėjimą keistis in-
formacija ir bendradarbiauti remiantis ECURIE susitarimais. 
Į VATESI pratybų planą buvo įtraukti ir nauji specialistai, 
siekiant užtikrinti, kad vykstant darbuotojų kaitai, VATESI 
avarinis centras išliktų funkcionalus ir išlaikytų reikiamą 
kompetenciją. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie specialis-
tai pratybose dalyvavo pirmą kartą, galima teigti, kad su 
savo užduotimis jie susitvarkė pakankamai gerai. Pratybų 

ataskaitoje konstatuota, kad visi pratybose kelti uždaviniai 
įvykdyti. Atsižvelgiant į nedidelius trūkumus buvo pareng-
tas koregavimo priemonių planas.

Branduolinės energetikos objektų  
avarinė parengtis

2009 m. pabaigoje Ignalinos AE pateikė VATESI derinti 
naują avarinės parengties ir avarijų valdymo plano ben-
drosios dalies projektą, kuriam VATESI specialistai pateikė 
pastabas. Pagal esamus VATESI reikalavimus šis planas per-
žiūrimas kas treji metai arba po svarbių branduolinės ener-
getikos objekto eksploatavimo ar veiklos pakeitimų. Gruo-
džio 31 d. sustabdžius Ignalinos AE 2-ajį energetinį bloką, iš 
esmės sumažėjo grėsmė susidaryti avarinėms situacijoms, 
tačiau ji išlieka. Todėl siekiant tinkamai pasirengti avarijoms 
galinčioms įvykti BEO eksploatavimo užbaigimo ir nutrau-
kimo metu, Ignalinos AE iki 2010 m. pabaigos turi parengti 
ir suderinti naują šio plano versiją.

Gruodžio 17 d. atlikta Ignalinos AE avarinės parengties 
inspekcija, kurios metu VATESI specialistai tikrino, kaip vyk-
domas Ignalinos AE avarinės parengties koreguojamų prie-
monių planas, organizuojamas Ignalinos AE personalo mo-
kymas avarinės parengties klausimais, vykdomas Ignalinos 
AE avarinės parengties ir avarijų valdymo plano projekto 
rengimas. Papildomai patikrinta Avarinės parengties orga-
nizacijos apsaugoto valdymo centro būklė ir aprūpinimas 
reikalingomis asmeninės apsaugos bei darbo priemonė-
mis. Inspekcijos metu pažeidimų nerasta, tačiau pastebėti 
keli neatitikimai. Inspekcijos komisija atkreipė Ignalinos AE 
dėmesį į tai, kad kai kurių asmeninių apsaugos priemonių 
galiojimas nepratęstas arba pasibaigęs, o jų kiekis neatitin-
ka minimo avarinės parengties ir avarijų valdymo plane. 
Patikrinus Ignalinos AE personalo apmokymų vykdymo 
avarinės parengties klausimais dokumentus, avarinės pa-
rengties priemonių įvykdymą, ataskaitas apie funkcinių 
mokymų pravedimą pavaldžiose tarnybose ir užsiėmimų 
žurnalus, paaiškėjo, kad ne visi mokymai numatyti 2009 m. 
avarinės parengties priemonių plane-grafike įvykdyti.

Inspekcijos komisija pabrėžė, kad rengiant naują avari-
nės parengties ir avarijų valdymo plano projektą Ignalinos 
AE turi atkreipti dėmesį į tai, kad pereinant prie naujos or-
ganizacinės struktūros, mažėjant Ignalinos AE darbuotojų 
skaičiui, atsakomybės ir funkcijos avarinės parengties orga-
nizacijoje turi išlikti. Atitinkamai pasikeitimai organizacinėje 
struktūroje turi būti įtraukti į avarinės parengties ir avarijų 
valdymo planą. Taip pat reikia atsižvelgti ir į naujų objektų 
atsiradimą Ignalinos AE teritorijoje bei vykdomus eksploa-
tavimo nutraukimo projektus.

Inspekcijos komisija parengė inspekcijos aktą, pagal kurį 
Ignalinos AE turės parengti koreguojamų priemonių planą.

ECURIE avarinės parengties pratybos  
2009 m. lapkričio 12 d. 

37



Branduolinių medžiagų apskaita  
ir kontrolė, garantijų taikymas
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2009 m. garantijų srityje Lietuvoje buvo išskirtiniai dėl 
gegužės 25–29 d. Vilniuje vykusio 31-ojo Europos garan-
tijų tyrimo ir vystymo asociacijos (ESARDA) metinio susiti-
kimo. Tai svarbus renginys, kuriame dalyvavo daugiau nei 
150 specialistų ne tik iš Europos, bet ir Šiaurės, Pietų Ame-
rikos bei Azijos, o jo metu buvo perskaityta apie 100 pra-
nešimų šios srities tematika. Garantijų taikymas apima pla-
tų klausimų ratą nuo techninių, susijusių su branduolinių 
medžiagų matavimais, branduolinių objektų inspektavi-
mu, iki teisinių ir politinių, susijusių su tarptautinių sutarčių 
įgyvendinimu.

branduolinės energijos panaudojimo srityje pagal susitari-
mą dėl garantijų taikymo bei jo papildomą protokolą.

Papildomas protokolas numato, kad kiekvienais metais 
TATENAI turi būti pateikta atnaujinta deklaracija už praė-
jusius kalendorinius metus. Pagal Europos Sąjungoje ne 
branduolinio ginklo valstybėms taikomo trišalio (tarp šalių 
narių, Euratom ir TATENA) garantijų susitarimo, kuris Lietu-
voje galioja nuo 2008 m. sausio 1 d., papildomą protokolą 
už tam tikros informacijos pateikimą atskirai atsako šalis ir 
EK. Dalis informacijos yra bendros atsakomybės. VATESI pa-
gal valstybės kompetenciją surinko ir apibendrino informa-
ciją apie veiklą branduolinės energijos panaudojimo srityje 
Lietuvoje ir per nustatytus terminus ją pateikė Europos Ko-
misijai bei TATENAI. Įgyvendinant papildomojo protokolo 
reikalavimus, po kiekvieno metų ketvirčio pabaigos taip 
pat buvo atsiskaitoma apie kontroliuojamų branduolinės 
paskirties įrengimų ir technologijų eksportą iš Lietuvos.

Rugpjūčio mėn. TATENA inspektoriai, vadovaudamiesi 
papildomu protokolu, paprašė papildomos prieigos Igna-
linos AE aikštelėje, kuria buvo siekiama patikrinti, ar joje 
nevykdoma nedeklaruota veikla, susijusi su branduolinės 
energijos panaudojimu.

Garantijų taikymo išvadą už 2009 m. TATENA paskelbs 
2010 m. pirmoje pusėje.

Branduolinio kuro apskaita  
ir kontrolė

2009 m. balandžio mėn. įvyko viena planinė TATENA, 
Europos Komisijos ir VATESI fizinės inventorizacijos patikrini-
mo inspekcija Ignalinos AE ir panaudoto branduolinio kuro 
saugykloje (PBKS). Inspekcijos metu patikrinti apskaitos do-
kumentų įrašai, nepanaudotas ir panaudotas branduolinis 
kuras, pakeistos tikimybine statistine metodika pasirinktos 
plombos. Taip pat 2009 m. vasario ir lapkričio mėn. Ignalinos 
AE bei PBKS įvyko dvi nepaskelbtosios TATENA inspekcijos, 
kuriose dalyvavo ir Europos Komisijos inspektoriai. Inspekci-
jų rezultatai parodė, kad Ignalinos AE gerai apskaito bran-
duolinio kuro kasetes ir teisingai deklaruoja jų skaičių.

Lentelėse pateikiama TATENA, Europos Komisijos ir 
VATESI inspekcinės veiklos 2009 m. ir palyginimui ankstes-
nių dvejų metų suvestinė bei branduolinių medžiagų kie-
kių duomenys.

ESARDA simpoziumo atidarymo sesijoje pranešimą 
perskaitė TATENA generalinio direktoriaus 

pavaduotojas garantijoms O. Heinonen

2009 m. antrame ketvirtyje išleistoje 2008 m. TATENA 
garantijų įgyvendinimo ataskaitoje Lietuvai šeštus metus 
iš eilės buvo pakartota teigiama išvada, kad deklaruotos 
branduolinės medžiagos buvo naudojamos tik taikiems 
tikslams ir kad neaptikta nedeklaruotos branduolinės vei-
klos. Tokią išvadą TATENA gali padaryti tikrindama branduo-
lines medžiagas, branduolinius objektus ir visą šalies veiklą 

TATENA, Europos Komisijos ir VATESI inspekcinio darbo 2007–2009 m. Lietuvoje suvestinė 

Metai 2007 2008 2009

Bendras TATENA inspektorių ir technikų darbo dienų skaičius Lietuvoje 164 206 156

Europos Komisijos inspektorių darbo dienų skaičius Lietuvoje 9 47 86

VATESI inspektorių, dirbančių garantijų srityje, darbo dienų objektuose skaičius 13 15 18

TATENA inspektorių, įgaliotų vykdyti inspekcinę veiklą Lietuvoje, skaičius 342 350 335

Europos Komisijos inspektorių, įgaliotų vykdyti inspekcinę veiklą Lietuvoje, skaičius 182 184 188

VATESI inspektorių, dirbančių garantijų srityje, skaičius 2 2 2
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Branduolinių medžiagų 2007–2009 m. apskaitos 
duomenys

Metai 2007 2008 2009

Išsodrinto urano kiekis (t) 30,3 31 31,2

Įsodrinto urano kiekis (t) 2 320 2 349 2 368

Urano U235 kiekis (t) 28 27,6 27

Plutonio kiekis (t) 8 8,3 8,6

Mažų branduolinių medžiagų kiekių  
apskaita ir kontrolė

Pagrindinis pasikeitimas įsigaliojus trišaliam susitarimui 
ir jo papildomam protokolui buvo tas, kad anksčiau visos 
Lietuvos teritorijoje esančios branduolinės medžiagos, iš-
skyrus branduolinį kurą, buvo priskirtos vienai medžiagų 
balanso zonai (MBZ) – WLTC. Branduolinio kuro apskaita 
buvo ir liko atliekama dvejose MBZ: WLTA – Ignalinos AE ir 
WLTD – PBKS. Perėjus prie trišalio susitarimo, kiekvienai ins-
titucijai, turinčiai branduolinių medžiagų, Europos Komisija 
suteikia atskirus MBZ kodus. 

2009 m. Lietuvoje buvo papildomai sukurtos dar 2 me-
džiagų balanso zonos: WLTU (UAB „Metesta) ir WLTV (Klai-
pėdos universitetinė ligoninė). 2009 m. pabaigoje WLTC 
zonoje dar buvo likę 3 mažų branduolinių medžiagų kiekių 
naudotojai, už kuriuos branduolinių medžiagų apskaitos 
ataskaitas Europos Komisijai, kuri toliau rengia ir perduoda 
ataskaitas TATENAI, teikė VATESI. Planuojama, kad 2010 m. 
visi likę mažų branduolinių medžiagų kiekių naudotojai 
perduos turimas branduolines medžiagas apdoroti ir lai-
doti arba gaus atskirus MBZ kodus ir reikalingas ataskaitas 
Europos Komisijai teiks tiesiogiai.

VATESI 2009 m. kovo 26 d. atliko inspekciją UAB „Vilniaus 
energija“ ir AB „Lietuvos elektrinė“. Inspekcijos metu atlikus 
branduolinių medžiagų inventorizacijos bei branduolinių 
medžiagų apskaitos sistemos patikrinimą UAB „Vilniaus 
energija“ ir AB „Lietuvos elektrinė“ pažeidimų bei neatitiki-
mų nerasta.

2009 m. gegužės 12–15 d. atlikta bendra VATESI, Eu-
ropos Komisijos ir TATENA inspekcija 5-iose mažų bran-
duolinių medžiagų kiekių turėtojų medžiagų balanso zo-
nose. Inspekcijos metu rasti procedūrų neatitikimai buvo 
pašalinti.

Branduolinių medžiagų ir 
branduolinės energetikos objektų 

fizinė sauga

Įgyvendinant sustiprintą tarptautinį branduolinės ener-
getikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinės saugos 
režimą, prie kurio Lietuva prisijungė 2008 m. ratifikuoda-
ma Fizinės saugos konvencijos pakeitimą, 2009 m. vasario 
25 d. buvo priimtas LR Vyriausybės nutarimas, kuriame 

nustatytos atsakingos šioje srityje šalies institucijos. VATESI 
buvo paskirta ryšių palaikymo punktu Branduolinių me-
džiagų fizinės saugos konvencijos ir Branduolinių medžia-
gų fizinės saugos konvencijos pakeitimo nuostatų taikymo 
sričiai priklausančiais klausimais.

Stiprinant nacionalinį fizinės saugos režimą ir atsižvel-
giant į konvencijos pakeitimą 2009 m. kovo 25 d. VATESI 
išleido branduolinės energetikos objektų ir branduolinių 
medžiagų fizinės saugos reikalavimų naują redakciją. Šiuo-
se reikalavimuose griežčiau reglamentuota informacijos ir 
duomenų, susijusių su fizine sauga, apsauga, apimant kom-
piuterinių bei informacinių sistemų apsaugą. Taip pat pabrė-
žiama, kad branduolinės energetikos objekto fizinės saugos 
sistemos projektavimas turi būti grindžiamas vidinių ir ypač 
svarbių zonų nustatymo analize. Stiprinant branduolinės 
energetikos objekto fizinės saugos sistemą, atsirado reikala-
vimas, kad objekto izoliuojančioje zonoje turi būti sumon-
tuotos bent dvi nepriklausomų tipų signalizacijos sistemos, 
veikiančios pagal skirtingus fizikinius principus.

inspekcinė veikla fizinės saugos 
srityje

Pagal 2009 m. VATESI viršininko patvirtintą inspekcijų 
planą atliktos trys planinės ir viena neplaninė branduolinės 
energetikos objektų fizinės saugos inspekcijos. Pirmoji ins-
pekcija buvo atliekama Maišiagalos uždarytoje radioakty-
viųjų atliekų saugykloje. Inspekcijos tikslas – įvertinti, kaip 
šalinami ankstesnių inspekcijų metu nustatyti trūkumai ir 
įvertinti esamą fizinės saugos sistemos būklę objekte po 
jos modernizavimo darbų. VATESI inspektoriai detaliai pa-
tikrino kiekvienos iš objekte įdiegtų techninės priemonės 
(vaizdo stebėjimo, patekimo kontrolės, perimetro apsau-
gos ir kt.) veikimą ir visos įdiegtos sistemos atitikimą galio-
jantiems fizinės saugos reikalavimams. 

Akstinu antrajai inspekcijai buvo VATESI inspektorių 
stažuotės JAV Branduolinės saugos reguliavimo komisijo-
je (angl. US NRC – United State Nuclear Regulatory Commis-
sion), metu įgytos patirties pritaikymas Lietuvoje. 2008 m. 
vykusios stažuotės metu, VATESI specialistai buvo supa-
žindinti su US NRC atliekamomis fizinės saugos inspekci-
jomis bei turėjo galimybę dalyvauti vienoje iš jų ir gyvai 
stebėti, kaip inspektuojamos organizacijos reagavimo 
pajėgos sugeba užtikrinti objekto apsaugą užpuolimo 
metu. Remiantis stažuotės metu įgyta patirtimi, nuspręs-
ta patikrinti, kaip panašias pratybas organizuoja Ignalinos 
AE ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos AE Ap-
saugos rinktinė (VSAT IAE AR). Inspekcija buvo sudaryta 
iš dviejų dalių, iš kurių pirmoji dalis skirta stalo pratybų 
organizavimui įvertinti, o antroji dalis – taktinių pratybų 
organizavimui įvertinti. Taip pat buvo skiriamas didelis 
dėmesys pratybų scenarijams, imituojamų pažeidėjų 
atitikimui projektinėje grėsmėje numatytoms galimų už-
puolikų charakteristikoms. 

Trečioji planinė fizinės saugos inspekcija atlikta naujai 
statomuose branduolinės energetikos objektuose. Šios ins-
pekcijos tikslas – įvertinti, kaip užtikrinama statomos nau-
josios laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos 
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Vatesi veiklos ataskaita 2009

(B1 projektas) ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įren-
ginių (B3/4 projektas) fizinė sauga. Pagal VATESI šiems objek-
tams išduotų statybos licencijų galiojimo sąlygas, visose 
statybos etapuose ir iki tol, kol pradės veikti bendra objektų 
apsaugos sistema, Ignalinos AE privalo užtikrinti ne mažesnį 
šių objektų fizinės saugos lygį nei numatyta jų statybos aikš-
telės fizinės saugos plane. Inspekcijos metu tikrinta, kaip įgy-
vendinamas statybos aikštelės fizinės saugos planas ir, kaip 
plane numatytas funkcijas vykdo Ignalinos AE fizinės saugos 
tarnyba, VSAT IAE AR, objekto statybos pagrindinis rangovas 
ir statybos rangovo pasamdyta apsaugos tarnyba.

2009 m. Ignalinos AE atliko praėjimo kontrolės siste-
mos modernizavimą. Praėjimo kontrolės sistema – tai vie-
na iš pagrindinių branduolinės energetikos objekto fizinės 
saugos sistemos dalių, kurios tikslas užtikrinti, kad į objekto 
saugomą, vidinę ar ypač svarbią zoną būtų įleidžiami ir iš-
leidžiami tik tie asmenys ir transporto priemonės, kuriems 
tokia teisė yra suteikta. Taip pat ši sistema turi aptikti ban-
dymus neteisėtai patekti į objekto apsaugos zonas. Norė-
dami įvertinti atliktą modernizavimą VATESI inspektoriai at-
liko neplaninę praėjimo kontrolės sistemos inspekciją. Taip 
pat buvo siekiama patikrinti, kaip modernizavimo darbus 
atlikusi bendrovė UAB „Fima“ ir Ignalinos AE atsakingi spe-
cialistai atlieka modernizuotos sistemos testavimo darbus, 
kaip atliekamas modernizavimo darbų priėmimas iš dar-
bus atlikusios bendrovės.

Pagal galiojančią tvarką po kiekvienos atliktos inspek-
cijos inspektuojamai organizacijai buvo pateikiamas ins-
pekcijos aktas su nustatytais pažeidimais ir neatitikimais. 
Inspektuojama organizacija buvo įpareigota pašalinti nu-
statytus trūkumus. 2009 m. atliktų fizinės saugos inspekcijų 
metu nustatyti trūkumai nekelia grėsmės saugiam Ignali-
nos AE eksploatavimo nutraukimui bei kitų branduolinės 
energetikos objektų eksploatavimui.

Projektinė grėsmė

Rengiantis naujos atominės elektrinės Lietuvoje sta-
tybai, jau šiuo metu kreipiamas didelis dėmesys būsimos 
elektrinės fizinei saugai. Pirmas žingsnis šiame procese – 
projektinės grėsmės nustatymas. Pagal Branduolinės ener-
gijos įstatymo 50 straipsnio 4 dalį branduolinės energetikos 
objektų projektinę grėsmę nustato LR valstybės saugumo 
departamentas, dalyvaujant LR krašto apsaugos ministe-
rijai, LR vidaus reikalų ministerijai, VATESI ir branduolinės 
energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai. Tuo 
tikslu 2009 m. LR valstybės saugumo departamentas suda-
rė projektinių grėsmių nustatymo darbo grupę iš atsakingų 
institucijų, dalyvaujančių projektinės grėsmės nustatyme, 
atstovų. Nustatant projektinę grėsmę buvo remtasi 2009 m. 
TATENA išleistomis projektinės grėsmės nustatymo reko-
mendacijomis (šių rekomendacijų rengime taip pat daly-
vavo ir Lietuvos atstovai). Pagal TATENA rekomendacijas 
prieš nustatant projektinę grėsmę turi būti surenkama visa 
viešai prieinama ar specialiųjų tarnybų turima informacija 
apie esamas ar galimas grėsmes, istorinius įvykius pasaulio 
atominėse elektrinėse. Išanalizavusi ir susisteminusi turimą 
informaciją, svarbią projektinei grėsmei nustatyti, darbo 
grupė parengė Visagino atominės elektrinės projektinės 

grėsmės projektą. Šis projektas buvo suderintas su atsakin-
gomis institucijomis ir pateiktas LR energetikos ministeri-
jai kaip Visagino atominės elektrinės projektinės grėsmės 
dokumentas.

Taip pat 2009 m., dalyvaujant VATESI, buvo peržiūrėtos 
ir atnaujintos projektinės grėsmės Ignalinos AE bei PBKS. 

seminaras fizinės saugos klausimais

Siekiant kiek įmanoma sklandžiau pasirengti fizinės 
saugos sistemos diegimui naujoje AE, 2009 m. balandžio 
7–8 d. VATESI kartu su UAB „Visagino atominė elektrinė“ or-
ganizavo seminarą tema ,,Fizinės saugos klausimai paren-
giamajame etape ir statant naują branduolinės energeti-
kos objektą“.

Ekspertas iš Bulgarijos pristato savo šalies patirtį fizinės 
saugos srityje seminaro,  vykusio balandžio 7–8 d.

Seminare dalyvavo LR krašto apsaugos ministerijos, 
LR vidaus reikalų ministerijos, LR valstybės saugumo de-
partamento, Ignalinos AE bei privačių bendrovių ir įmonių 
atstovai. Be Lietuvos atstovų seminare taip pat dalyvavo 
ir patirtimi dalijosi fizinės saugos specialistai iš Bulgarijos, 
Švedijos bei JAV.

 Seminaro dalyviai buvo supažindinti su fizinės saugos 
teisiniu reglamentavimu Lietuvoje ir valstybinių institucijų 
vaidmeniu fizinės saugos užtikrinimo ir kontrolės srityje. 
Ignalinos AE ir privačių bendrovių bei įmonių atstovai dali-
josi fizinės saugos projektų įgyvendinimo patirtimi.

Branduolinės paskirties dvejopo  
naudojimo prekių kontrolė

2004 m. Lietuva tapo Branduolinių tiekėjų grupės (to-
liau – BTG) nare. BTG gairės nustato sąlygas, pagal kurias 
branduolinės paskirties ir dvejopo naudojimo medžia-
gas, įrangą ir technologijas viena šalis gali perduoti kitai. 
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Vykdydama šias sąlygas VATESI kartu su Ūkio ministerija 
2004 m. pabaigoje importuojamų branduolinės paskirties 
dvejopo naudojimo prekių tiekėjo šaliai išdavė pirmąją 
valstybės garantiją dėl taikaus šių prekių naudojimo. Nuo 
2005 m. VATESI kasmet atlieka importuotų branduoli-
nės paskirties dvejopo naudojimo prekių panaudojimo 
inspekciją.

2009 m. pabaigoje atlikta inspekcija Ignalinos AE ir pa-
tikrinta, ar branduolinės paskirties dvejopo naudojimo pre-
kės, kurioms buvo išduoti garantiniai raštai, pateko į Ignali-
nos AE ir yra naudojamos pagal garantinius įsipareigojimus. 

Inspekcijos metu nustatytas vienas pažeidimas, susijęs su 
vidine kontrole AE. Ignalinos AE parengė ir pateikė VATESI 
nurodyto pažeidimo šalinimo planą, kuriame numatytas 
strateginių prekių naudojimo kontrolės stiprinimas. 

Pradėjus Ignalinos AE demontavimą, kai kurios jos dar 
tinkamos naudoti dalys ar įranga, dvejopo naudojimo, bus 
parduodamos (eksportuojamos). Atkreiptas Ignalinos AE 
administracijos dėmesys, kad gali kilti branduolinės pa-
skirties strateginių prekių platinimo pavojus ir pabrėžta 
dvejopo naudojimo strateginių prekių eksporto kontrolės 
svarba.
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Branduolinės saugos konvencijos 
vykdymas

Branduolinės saugos konvencija (toliau – BSK) buvo 
priimta 1994 m. birželio 17 d. Vienoje. Lietuvos Respublika 
Branduolinės saugos konvenciją ratifikavo 1995 m. spalio 
17 d. Konvencijos tikslai yra tokie: 

pasiekti ir išlaikyti aukštą branduolinės saugos lygį visa-•	
me pasaulyje, įtvirtinant tarptautines priemones, įskai-
tant tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat techninį 
bendradarbiavimą, susijusį su saugos užtikrinimu; 
sukurti ir išlaikyti efektyvias apsaugos priemones bran-•	
duoliniuose įrenginiuose dėl potencialaus radiologinio 
pavojaus, kad būtų apsaugoti individai, visuomenė ir 
aplinka nuo pavojingų jonizuojančiosios radiacijos iš 
tokių įrenginių pasekmių; 
užkirsti kelią avarijoms, turinčioms radiologines pase-•	
kmes, ir sumažinti pasekmes, jei jos atsirastų. 
Konvencijos apžvalginiai susitikimai vyksta kas trejus 

metus. 2008 m. balandžio 14–25 d. Vienoje vyko ketvirtasis 
susitikimas.  Penktasis susitikimas planuojamas 2011 m. ba-
landžio mėn. pradžioje. 

VATESI dalyvavo 2009 m. rugsėjo 28–30 d. Vienoje (Aus-
trija) vykusiame 1-ajame neeiliniame susitikime, kuriame 
buvo svarstomi klausimai, susiję su nacionalinių ataskaitų 
rengimu. Lietuvos Respublikos ataskaita, kurios rengimą 
koordinuoja VATESI, apie Branduolinės saugos konvencijos 
nuostatų vykdymą turi būti parengta ir pateikta TATENAI iki 
2010 m. rugsėjo 1 d. Kad ši ataskaita būtų parengta laiku 
ir kokybiškai, 2010 m. pradžioje VATESI parengs ir suderins 
su kitomis institucijomis bei organizacijomis šios ataskaitos 
rengimo planą ir rengs atitinkamą informaciją.

Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo 
saugos ir radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo saugos konvencija

Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioakty-
viųjų atliekų tvarkymo saugos Konvenciją Lietuva pasirašė 
1997 m. rugsėjo 30 d. ir ją ratifikavo 2003 m. gruodžio 18 d. 
Lietuvoje ši Konvencija įsigaliojo 2004 m. birželio 14 d.

Pagal šios Konvencijos 32 straipsnio nuostatas, Lietuva 
kaip ir kitos susitariančios šalys privalo paruošti pranešimą, 

kuriame pateikiama informacija kitoms susitariančioms šalims 
apie prisiimtų įsipareigojimų pagal Konvenciją vykdymą. 

2008 m. VATESI kartu su kitomis institucijomis perengė 
antrąjį Lietuvos pranešimą pagal šią Konvenciją. Šis prane-
šimas parengtas pagal „Nacionalinių pranešimų formos ir 
struktūros ruošimo vadovo“, kurį patvirtino susitariančios 
šalys, nuostatas. Konvencijos ataskaitoje Lietuva atnauji-
no pirmame pranešime parengtą informaciją apie teisinę 
panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo bazę, 
esamus įrenginius, panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atlie-
kų tvarkymo praktiką bei planuojamas saugos gerinimo 
priemones šioje srityje.

Nacionaliniams pranešimams susitariančios šalys turė-
jo pateikti pastabas bei klausimus iki 2009 m. vasario 11 d. 
Lietuvos nacionaliniam pranešimui buvo pateikti 39 klausi-
mai, į kuriuos VATESI kartu su kitomis institucijomis, rengu-
siomis nacionalinį pranešimą, pateikė atsakymus.

Vėliau šalys parengė atsakymus į jų pranešimams skirtus 
klausimus ir 2009 m. gegužės 11–20 d. Vienoje vykusiame 
trečiajame peržiūros susitikime buvo svarstomi šalių prane-
šimai. Šiame susitikime dalyvavo ir LR Ministro Pirmininko 
potvarkiu sudaryta 7 atstovų Lietuvos delegacija. Lietuva 
dirbo 2-oje peržiūros grupėje kartu su Pietų Afrikos Respu-
blika, Prancūzija, Slovakija, Estija, Kinija, Baltarusija ir Senega-
lu. Savo nacionalinį pranešimą Lietuva pristatė gegužės 15 d. 
Lietuvai pateikta papildomų klausimų, į kuriuos iš karto buvo 
atsakyta. Susitikimo išvados Lietuvai palankios – Lietuva vyk-
do įsipareigojimus pagal visus Konvencijos punktus. 

Tarptautinių konvencijų 
vykdymas
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Tarptautinis bendradarbiavimas

mechanizmo efektyvesnis panaudojimas ES šalyse bran-
duolinei saugai gerinti, branduolinės saugos reguliavimo 
priemonių diegimas ir įvertinimas nacionaliniu lygiu. Svars-
tant Europos Sąjungos nustatomų privalomųjų priemo-
nių branduolinei saugai reguliuoti tikslingumą, ENSREG 
narių nuomonės labai išsiskyrė, todėl WGNS darbo gru-
pės buvo paprašyta šiuo klausimu atlikti išsamesnę anali-
zę bei parengti ataskaitą. Tokia pirminė analizė, įvertinant 
argumentus „už“ ir „prieš“, atlikta 2008 m. Analizuoti įvairūs  
scenarijai:

esamų tarptautinių mechanizmų ir nacionalinių prie-1. 
monių panaudojimas nekuriant naujų tarptautinių 
priemonių;
bendrosios direktyvos sukūrimas panaudojant Bran-2. 
duolinės saugos konvencijos elementus;
bendrosios direktyvos sukūrimas su įpareigojimu nu-3. 
statyti detalius saugos standartus;
išsamios direktyvos, nustatančios detalius saugos 4. 
standartus, sukūrimas;
neįpareigojančios priemonės (detalios arba nedeta-5. 
lios) sukūrimas.

Dauguma šalių narių teigiamai atsiliepė apie atliktos 
analizės ataskaitą, parodančią ES galimų privalomų prie-
monių poveikį branduolinės saugos srityje ir jos galutinę 
versiją patvirtino 2009 m. balandžio mėn.  

Svarbu pažymėti, kad 2008–2009 m. ES ministrų tary-
bos atominių klausimų darbo grupės (angl. Working Party 
on Atomic Questions) posėdžiuose buvo nagrinėjamas ir 
tobulinamas Branduolinės saugos direktyvos projektas. 
VATESI specialistai taip pat dalyvavo minėtuose posėdžiuo-
se, nagrinėjo šiuos projektus, teikė pastabas ir pasiūlymus. 
Dėl 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvos 2009/71/
Euratomas (toliau Direktyva), kuria nustatoma Bendrijos 
branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema, pri-
ėmimo ir ENSREG prioritetų pasikeitimo, WGNS parengė 
2010–2011 m. darbo programos projektą (jos svarstymas 
2010 m. sausio mėn. ENSREG susitikime), kuriam vykdyti 
numatyta sukurti tris atskirus pogrupius dirbsiančius šio-
mis kryptimis: 

šalių narių ataskaitų pagal Direktyvos 9.1 straipsnį turi-•	
nio ir rengimo gairių parengimas;
įsivertinimo gairių parengimas (Direktyvos 9.3 strai p snis); •	
šalių narių įsivertinimų ir kolegialių įvertinimų tvarka-•	
raščių sudarymas bei išteklių planavimas.    
2009 m. WGNS darbo grupė užbaigė 2008 m. pradėtą 

darbą, kuriuo buvo siekiama apibendrinti nuo 1998 m. ES 
šalyse atliktų TATENA misijų (angl. International Regulato-
ry Review Team, IRRT; Integrated Regulatory Review Service, 
IRRS), skirtų nepriklausomam branduolinę saugą reguliuo-
jančių institucijų įvertinimui, rezultatus. Šią darbo ataskaitą 
ENSREG patvirtino 2009 m. spalio mėn. 2010 m. WGNS nu-
mato tęsti darbus šalių narių branduolinės saugos infras-
truktūros vertinimo (pagal Direktyvos 9 skyriaus nuostatas) 
klausimais. 

2009 m. organizuoti keturi šios darbo grupės susi-
tikimai. Iš esmės darbo grupės užsibrėžti tikslai pasiek-
ti – parengti dokumentų projektai buvo pateikti ENSREG  
pritarti. 

Branduolinės saugos reguliavimas 
europos sąjungoje, europos 

Komisijos ir šalių narių vaidmuo – 
eNsReG

Visos Europos Sąjungos šalys, eksploatuojančios bran-
duolinius įrenginius, vadovaujasi pagrindiniais tarptautiniu 
mastu pripažintais branduolinės saugos bei radioaktyviųjų 
atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos 
principais. Šie principai nustatyti Branduolinės saugos kon-
vencijoje bei Jungtinėje panaudoto kuro tvarkymo saugos 
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijoje. 
2007 m. Europos Komisijos sprendimu įkurta Branduolinės 
saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio atstovų grupė (angl. 
High Level Group on Nuclear Safety and Waste Management, 
HLG) vėliau pasivadinusi Europos branduolinę saugą regu-
liuojančių institucijų grupe (angl. European Nuclear Safety 
Regulators Group, ENSREG), kuriai deleguota misija sukurti 
sąlygas įgalinančias siekti nuolatinio gerinimo ir bendro ES 
šalių supratimo anksčiau nurodytose srityse.

Vadovaudamasi nuolatinio branduolinės saugos gerini-
mo principu, ENSREG grupė sprendžia šiuos uždavinius: kaip 
užtikrinti ir toliau tobulinti branduolinės energetikos objektų 
saugą, radioaktyviųjų atliekų bei panaudoto branduolinio 
kuro saugą, eksploatavimo nutraukimo, panaudoto branduo-
linio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimą. Eu-
ropos Sąjungos šalims ENSREG grupėje atstovauja branduo-
linę saugą ir branduolinių atliekų saugą prižiūrinčių instituci-
jų vadovai ir specialistai. Lietuvai ENSREG grupėje atstovauja 
VATESI viršininkas ir jo pavaduotojas. 2009 m. įvyko keturi 
ENSREG posėdžiai, kuriuose aptarti ENSREG darbo progra-
mos vykdymo klausimai. Ypatingas dėmesys šiuose susitiki-
muose skirtas Branduolinės saugos direktyvos, kuria nusta-
toma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos 
sistema, projekto (direktyva priimta 2009 m. birželio 25 d.), 
naujų iššūkių 2010–2011 m. ir pirmosios ENSREG ataskaitos 
Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai projektui 
aptarti. ENSREG grupė minėtą ataskaitą patvirtino 2009 m. 
liepos mėn.

ENSREG programiniams tikslams vykdyti yra sukurtos 
trys darbo grupės: 

Branduolinės saugos gerinimo veiklos grupė;•	
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, eksploatavimo nu-•	
traukimo ir panaudoto branduolinio kuro saugos ge-
rinimo grupė; 
Visuomenės informavimo ir skaidrumo gerinimo •	
grupė.
VATESI delegavo specialistus į pirmąsias dvi darbo grupes. 

ENSREG Branduolinės saugos gerinimo 
veiklos darbo grupė

ENSREG Branduolinės saugos gerinimo veiklos dar-
bo grupė (angl. WGNS) 2009 m. dirbo keliomis kryptimis: 
Europos Sąjungos galimų priemonių branduolinei sau-
gai reguliuoti analizė, Branduolinės saugos konvencijos 
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ENSREG Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
darbo grupė

Panaudoto branduolinio kuro, radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo ir eksploatavimo nutraukimo vykdymo dar-
bo grupė (angl. Working Group on Improving Spent Fuel, 
Radioactive Waste Management and Decommissioning 
Arrangements) rūpinasi radioaktyviųjų atliekų, panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo sauga, eksploatavimo nutrau-
kimo, jo metu susidarančių radioaktyviųjų atliekų ir panau-
doto branduolinio kuro tvarkymo bei finansavimo klausi-
mais. Šios darbo grupės uždaviniai: 

plėtoti saugų visų rūšių panaudoto branduolinio kuro ir •	
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą;
keistis idėjomis, kaip išspręsti dėl kvalifikuoto perso-•	
nalo ir žinių valdymo kylančias problemas nutraukiant 
eksploataciją;
keistis informacija ir gera praktika radioaktyviųjų atliekų •	
tvarkymo bei eksploatavimo nutraukimo srityse.
Įgyvendinant iškeltus tikslus, siekiama nustatyti būtinus 

radioaktyviųjų atliekų, panaudoto branduolinio kuro ir eksplo-
atavimo nutraukimo elementus. Siekiant įgyvendinti užsibrėž-
tus tikslus, 2008–2009 m. buvo užbaigti rengti dokumentai:

Jungtinės konvencijos procesų geresnis naudojimas •	
Europos Sąjungoje;
sunkumų ir iššūkių tvarkant panaudotą branduolinį •	
kurą bei radioaktyviąsias atliekas nustatymas;
gerosios praktikos identifikavimas ir naudojimas saugiai •	
tvarkant radioaktyviąsias atliekas Europos Sąjungoje; 
tarptautinis įvertinimas ir reguliavimo efektyvumas; •	
Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvar-•	
kymo bei saugos nacionalinės programos turinys ir tikslai; 
geresnis informacijos apie radioaktyviųjų atliekų saugą •	
keitimasis.
Šiems dokumentams pritarė ir ENSREG. Vėliau bus 

įgyvendinamos pateiktuose dokumentuose numatytos 
priemonės.

Darbo grupei metų pabaigoje buvo pateikta nauja už-
duotis – parengti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo direktyvos 
teksto projektą. Šis darbas bus tęsiamas ir 2010 m. Tikimasi 
šios direktyvos projektą pateikti iki 2010 m. rugsėjo mėn.

Dalyvavimas Vakarų europos šalių 
branduolinės saugos reguliavimo 

institucijų asociacijos (WeNRa) 
veikloje

Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavi-
mo institucijų asociacijos (angl. Western European Nuclear 
Regulators Association, WENRA) veikloje dalyvauja branduo-
linę energiją naudojančių šalių reguliuojančių institucijų 
vadovai ir specialistai. 

Asociacijoje dirba Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Didžio-
sios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Olandijos, Pran-
cūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Šve-
dijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos branduolinės sau-
gos reguliavimo institucijų atstovai. WENRA renginiuose 

reguliuojančių institucijų atstovai aptaria branduolinės 
energetikos saugos reguliavimo ir priežiūros suderinimo 
klausimus, keičiasi saugos požiūriu svarbia informacija, pa-
tirtimi bei numato saugos gerinimo kryptis. 

WENRA susitikimuose taip pat kviečiami dalyvauti šalių, 
neturinčių atominių elektrinių, branduolinės saugos ir radi-
acinės apsaugos institucijų atstovai. 

WENRA veikia dvi darbo grupės – Reaktorių saugos 
harmonizavimo (angl. RHWG) ir Eksploatavimo nutraukimo 
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (angl. WGWD) (prie jų 
Lietuva prisijungė 2004 m.). WENRA patvirtinus RHWG gru-
pės parengtus 18 reaktorių saugos sričių rekomendacinius 
saugos lygius, 2006 m. visos RHWG grupės šalys parengė 
ir pristatė suderinimo veiksmų planus, kuriuose numatyta, 
kad iki 2010 m. Europos Sąjungos šalyse branduolinės sau-
gos lygis bus suderintas pagal WENRA rekomendacinius  
saugos lygius. 

WENRA RHWG veikla

Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų asociacijos (WENRA) Reaktorių saugos harmo-
nizavimo grupės (RHWG) tikslas – nustatyti pagrindinius 
reikalavimus šiuo metu veikiančioms atominėms elektri-
nėms, vadinamuosius saugos lygius ir harmonizuoti juos 
WENRA šalyse.

Šiuo metu WENRA RHWG veikloje dalyvauja branduo-
linės energetikos saugą reguliuojančių institucijų atstovai iš 
17 valstybių: Suomijos, Italijos, Belgijos, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Švedijos, Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos, Slovakijos, 
Šveicarijos, Čekijos Respublikos, Rumunijos, Bulgarijos, Olandi-
jos, Vengrijos ir Slovėnijos, stebėtojo teisėmis priimta Ukraina.

2006 m. visos RHWG šalys, taip pat ir Lietuvą atstovau-
janti VATESI, 2006–2008 m. vykdė savo šalyje branduolinę 
saugą reglamentuojančių teisės aktų palyginamąją su 
WENRA rekomenduojamais saugos lygiais peržiūrą. Taip 
pat savo normatyvinių dokumentų palyginimą su šiais ly-
giais vykdė ir Ignalinos AE. Atsižvelgiant į peržiūros rezul-
tatus ir RHWG rekomendacijas, kiekviena šalis sudarė šalies 
veiksmų planus neatitikimams šalinti, pagal kuriuos trūks-
tami rekomenduojami saugos lygiai būtų įgyvendinami ša-
lyje, įtraukiant juos į nacionalinius teisės aktus iki 2010 m.

Atsižvelgiant į 2008 m. WENRA RHWG parengtą re-
komenduojamų saugos lygių galutinę redakciją (išleista 
2008 m. sausio mėn.), 2008 m. Lietuvos veiksmų planas 
buvo patikslintas. Plane numatyta, kad trūkstami 120 WEN-
RA RHWG rekomenduojamų saugos lygių bus perkelti į 
branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus ir 76 re-
komenduojami lygiai turės būti įgyvendinti Ignalinos AE.

2009 m. pabaigoje VATESI išleido 2 naujus teisės aktus, 
į kuriuos įtraukta 11 WENRA RHWG rekomenduojamų sau-
gos lygių. Likusieji rekomenduojami saugos lygiai įtraukti į 
VATESI rengiamus reikalavimų ar taisyklių projektus. 

2009 m. pabaigoje Ignalinos AE buvo įgyvendinusi visus 
WENRA RHWG rekomenduojamus saugos lygius (52 iš 76), 
kuriuos buvo numačiusi įgyvendinti iki 2010 m. Kiti WENRA 
RHWG 24 rekomenduojami saugos lygiai Ignalinos AE ne-
bus įgyvendinami iš esmės dėl planuoto Ignalinos AE 2-ojo 
energetinio bloko galutinio sustabdymo 2009 m. 
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Siekiant harmonizuoti reikalavimus naujoms atomi-
nėms elektrinėms, 2008–2009 m. RHWG aptarė pagrindi-
nius kokybinius ir kiekybinius saugos tikslus, kurių turėtų 
būti siekiama. Sudaryti konkrečių saugos lygių naujiems 
reaktoriams kol kas nenumatoma. 

Eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo darbo grupė (WGWD)

2001 m. pabaigoje Eksploatavimo nutraukimo ir radioak-
tyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė pradėjo projektą, skirtą 
WENRA šalyse galiojantiems reikalavimams eksploatavimo 
nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų eksploatavimo 
srityse harmonizuoti. Šio darbo tikslas – sukurti rekomenduo-
jamus saugos lygius, kuriais turės vadovautis WENRA šalys. 
Prireikus bus koreguojami nacionaliniai reikalavimai. Saugos 
rekomendaciniai lygiai rengiami, atsižvelgiant į jau egzistuo-
jančias teisines bazes ir tarptautines rekomendacijas. 

2005 m. pabaigoje WGWD darbo grupė parengė dvi 
ataskaitas, kuriose pristatė saugos rekomendacinius lygius 
eksploatavimui nutraukti ir radioaktyviųjų atliekų saugy-
kloms eksploatuoti. 2006 m. pradžioje šios ataskaitos ofici-
aliai paskelbtos internete. 

WGWD grupės šalys atliko savo šalių teisinių bazių bei 
įgyvendinimo praktikoje analizę ir palygino, kaip teisinė 
bazė ir praktika atitinka saugos rekomendacinius lygius, 
saugyklų eksploatavimo ir branduolinės energetikos objek-
tų eksploatavimo nutraukimo srityse. Šių analizių rezultatus 
peržiūrėjo ir nagrinėjo kitų WGWD šalių specialistai, siek-
dami įsitikinti, kad visos valstybės vienodai interpretuoja 
reikalavimus nurodytus saugos lygiuose. 

2009 m. surengti du WGWD grupės susitikimai, kurių 
vienas vyko Briuselyje balandžio 20–24 d., kitas susitikimas 
vyko lapkričio 23–27 d. Madride. Susitikimuose Briuselyje 
ir Madride svarstyti radioaktyviųjų atliekų saugyklų eksplo-
atavimo saugos rekomendacinių lygių siūlomi pakeitimai, 
atsiradę po visų šalių atliktų analizių ir jų peržiūrų. Taip pat 
buvo parengtos radioaktyviųjų atliekų laidojimo rekomen-
dacinių saugos lygių rengimo gairės. Dėl radioaktyviųjų 
atliekų laidojimo rekomendacinių lygių rengimo WGWD 
šalys suskirstytos į keturias darbo grupes, kurios rengia joms 
paskirtų saugos sričių saugos rekomendacinius lygius. Lie-
tuva pateko į grupę kartu su Čekija, Slovakija bei Suomija 
ir rengia radioaktyviųjų atliekų laidojimo rekomendacinius 
lygius tokiose srityse, kaip atsakomybė, licencijos turėtojo 
organizacinė struktūra, saugos vadyba bei aikštelės, kur 
bus statomas kapinynas, charakterizavimas.

Dalyvavimas europos atominių 
elektrinių eksploatavimo patirties 

informacinio centro veikloje 

2008 m. septynios Europos šalių Branduolinės saugos 
reguliavimo institucijos pasirašė daugiašalio bendradar-
biavimo susitarimą dėl Europos atominių elektrinių eks-
ploatacijos patirties perdavimo tinklo įkūrimo. Projektas 
pavadintas „European Clearinghouse“ (angl. European 

Network on Operational Experience Feedback, kartais su-
trumpintai vadinamas Nuclear Safety Clearinghouse, 
NUSAC). Šiuo projektu siekiama skatinti bendradarbia-
vimą operatyvinės AE eksploatacijos patirties panaudo-
jimo, informacijos apie „išmoktas pamokas“ skleidimo, 
AE eksploatacijos patirties svarbos supratimo šiuo metu 
eksploatuojamų ir naujai statomų AE saugaus bei eko-
nomiško eksploatavimo srityse, o taip pat propaguoti 
perspektyvius su AE sauga susijusius įvykių įvertinimo 
metodus. Projekte dalyvauja Suomija, Vengrija, Lietuva, 
Nyderlandai, Rumunija, Slovėnija ir Šveicarija. Ispanija ir 
Čekija dalyvauja stebėtojų teisėmis. 2010 m. numatoma 
Prancūzijos, Vokietijos ir Belgijos narystė. Projekto vykdy-
tojas – Energetikos institutas yra vienas iš septynių Eu-
ropos Komisijos Jungtinių tyrimų centro (JTC) institutų, 
kuris yra įkurtas Petene (Nyderlanduose).

„European Clearinghouse“ pagrindinių tikslų ir uždavi-
nių įgyvendinimo koordinavimui, metinių darbo programų 
patvirtinimui buvo sudaryta techninė valdyba, kurią sudaro 
po vieną narį iš ketinimų deklaraciją pasirašiusių šalių daly-
vių organizacijų. Lietuvai techninės valdybos susitikimuose 
atstovauja VATESI viršininkas. 

„European Clearinghouse“ veiklos tikslai:
didinti esamų ir naujai statomų atominių elektrinių •	
saugą, gerinant bendradarbiavimą tarp licencijos turė-
tojų, branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų ir jų 
techninės paramos organizacijų;
prisidėti prie eksploatacinės patirties panaudojimo •	
gerinimo, stiprinant ir dalijantis kompetencija, geri-
nant tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą „European 
Clearinghouse“ tinkle ir su tarptautine branduolinę 
energiją naudojančia bendrija; 
siekti, kad informacija apie įvykius eksploatuojant AE •	
reaktorius būtų kaupiama, perduodama, įvertinama ir 
būtų nuolat bei sistemingai taikomos iš projekte daly-
vaujančių Europos valstybių pasisemtos žinios;   
naudojant šiuolaikinius metodus, kompiuterizuotus •	
įrankius ir informaciją iš skirtingų nacionalinių ir tarp-
tautinių šaltinių, nustatyti geriausią AE eksploatacinių 
įvykių įvertinimo praktiką; 
teikti paramą formuojant ilgalaikę ES politiką eksploa-•	
tavimo patirties naudojimo  srityje. 
2009 m. „European Clearinghouse“ parengė 2 aukš-

čiausio lygio įvykių analizės ataskaitas, dar 4 ataskaitos ren-
giamos, iš jų apie įvykius, įvykusius atominėse elektrinėse 
su suslėgtojo vandens reaktoriais (VVER), įvykius susijusius 
su kuro tvarkymu bei AE techniniu aptarnavimu. Sukurtas 
ir įdiegtas „European Clearinghouse“ interneto puslapis 
https://clearinghouse-oef.jrc.ec.europa.eu/ ir duomenų 
bazė. Pradėtas leisti kas trys mėnesiai išeinantis interneto 
naujienlaiškis, kuriame pateikiama trumpa operatyvi infor-
macija apie naujausius praėjusio ketvirčio metu pasaulyje 
įvykusius su branduoline energetika susijusius incidentus. 
Projekte dalyvaujančių šalių branduolinę saugą reguliuo-
jančiosioms institucijoms „European Clearinhgouse“ eks-
pertai teikė pagalbą, atliekant nepriklausomą neįprastų 
įvykių, įvykusių AE, analizės ataskaitų peržiūrą. Minėtos 
ataskaitos vėliau buvo talpinamos specialioje TATENA/NEA 
IRS duomenų bazėje.
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tarptautinės atominės energijos  
agentūros (tateNa)  

techninio bendradarbiavimo 
projektai

TATENA regioniniai projektai branduolinės 
saugos ir energetikos srityje

2009 m. VATESI koordinavo Lietuvos specialistų daly-
vavimą vienuolikoje TATENA Europos regioninių techninio 
bendradarbiavimo projektų branduolinės saugos ir ener-
getikos srityje:

RER/0/0•	 29 – parama diegiant branduolinę energetiką 
(kartu su LR energetikos ministerija); 
RER/3/006 – mokslinių reaktorių nenaudoto ir (arba) •	
panaudoto branduolinio kuro grąžinimas, tvarkymas ir 
laidojimas; 
RER/3/008 – branduolinio kuro ir konstrukcinių me-•	
džiagų atominėse elektrinėse saugos bei patikimumo 
didinimas; 
RER/4/030 – AE veikimo ir tarnavimo laiko galimybių •	
stiprinimas įtraukiant inžinerinius aspektus; 
RER/4/031 – AE statybos, įrangos gamybos ir remonto •	
kokybės užtikrinimas bei valdymas; 
RER/4/032 – mokslinių reaktorių patikimumo didinimas •	
ir saugus jų eksploatavimas per regioninį bendradar-
biavimą, užmezgant ryšius bei sudarant sąjungas; 
RER/9/085 – gebėjimų stiprinimas ir mokymas bran-•	
duolinės saugos srityje; 
RER/9/095 – saugos vertinimo gebėjimų stiprinimas; •	
RER/9/098 – saugos vadybos sistemos ir eksploatavimo •	
patirties panaudojimas; 
RER/9/099 – reguliuojančių institucijų efektyvumas ir •	
pažangus mokymas branduolinės saugos srityje; 
RER/9/102 – žmo•	 giškųjų išteklių vystymas branduoli-
nės saugos srityje.
2009 m., vykdydami minėtus projektus, Lietuvos at-

stovai dalyvavo 29 renginiuose užsienio šalyse: 17 darbo 
susitikimų, 4 mokomuosiuose kursuose ir 8 techniniuose 
pasitarimuose. Šiuose renginiuose dalyvavo 55 specialistai 
iš Ignalinos AE, UAB „Visagino atominė elektrinė“, VATESI ir 
mokslinės techninės paramos organizacijų. Jie susipažino 
su pažangia praktika ir keliamais reikalavimais įvairiose 
branduolinės saugos užtikrinimo bei analizės srityse, taip 
pat užmezgė kontaktus su užsienio kolegomis.

2009 m. Lietuvoje įvyko du TATENA renginiai:
kovo •	 2–6 d. Kaune vyko darbo susitikimas „Saugos ana-
lizė vykdant atominės elektrinės modifikacijas“ (pagal 
RER/9/095);
spalio 19–30 d. AB „Lietuvos energija“ patalpose •	
Vilniuje ir Ignalinos AE Mokymo centre Visagine įvyko 
„Branduolinės saugos 2-ieji baziniai profesiniai moko-
mieji kursai“ (pagal RER/9/099). 
Šiuose dviejuose susitikimuose dalyvavo Lietuvos, Al-

banijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Bulgarijos, 
Gruzijos, Juodkalnijos, Kazachstano, Kroatijos, Lenkijos, 

Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Ukrai-
nos, Vengrijos, Vokietijos ir TATENA specialistai.

2010 m. pagal regioninius projektus numatyta daugiau 
nei 70 tarptautinių renginių, iš jų – nemažai Lietuvos spe-
cialistams svarbių susitikimų, kursų ir pasitarimų. Vienas iš 
jų – regioninis seminaras tikimybinės saugos analizės taiky-
mo ir sprendimų priėmimo atsižvelgiant į riziką klausimais 
pagal projektą RER/9/095 planuojamas rengti Lietuvoje.

TATENA nacionalinis projektas

2009 m. buvo tęsiamas TATENA nacionalinio projekto 
LIT/9/009 „VATESI ir kitų institucijų gebėjimų licencijuojant 
naują AE stiprinimas“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendini-
mas prasidėjo 2008 m. ir tęsis iki 2011 m. pabaigos. 2009 m. 
priemonėms įgyvendinti panaudota daugiau nei 170 tūkst. 
JAV dolerių iš projekto biudžeto, kurio didžiąją dalį sudaro 
TATENA lėšos. 

2009 m. įgyvendinant LIT/9/009 projektą, 2009 m. sau-
sio 26–30 d. organizuota TATENA ekspertų misija, kuri ver-
tino naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai ataskaitą. 
VATESI, Lietuvos energetikos instituto, Visagino atominės 
elektrinės specialistai įvairiose šalyse dalyvavo stažuotėse, 
darbo pasitarimuose, seminaruose ir mokymo kursuo-
se aktualiais naujos AE licencijavimo ir saugos įvertinimo 
klausimais, sėmėsi patirties, reikalingos rengiantis statyti 
naują atominę elektrinę, kėlė kvalifikaciją bei gilino žinias 
branduolinių technologijų klausimais.

Dėka šio projekto, galėjome pasikviesti bulgarų ekspertą 
pasidalinti turimomis žiniomis balandžio 7–8 d. Vilniuje su-
rengtame seminare „Fizinės saugos klausimai naujos atomi-
nės elektrinės pasirengimo statyti etape ir statybų metu“.

JAV Branduolinio reguliavimo komisijos (NRC) atstovo 
Brian Wittick (antras iš dešinės) vizitas VATESI 2009 m. 

birželio mėn. 
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Vatesi dalyvavimas tateNa  
Valdytojų taryboje

2007 m. rugsėjo 17–21 d. vykusioje TATENA 51-oje Ge-
neralinėje konferencijoje buvo priimtas sprendimas dėl 
Lietuvos narystės Valdytojų taryboje 2007–2009 m. laiko-
tarpiu. 2007 m. LR Vyriausybės nutarimu VATESI viršininkas 
Gytis Maksimovas buvo paskirtas TATENA Valdytojų tarybos 
valdytoju, atstovaujančiu Lietuvai. G. Maksimovui pakeitus 
darbą, valdytoju nuo 2009 m. liepos 7 d. paskirtas LR nuola-
tinis atstovas prie tarptautinių organizacijų Vienoje Renatas 
Norkus. LR užsienio reikalų ministro 2007 m. įsakymu buvo 
sudaryta tarpžinybinė koordinacinė darbo grupė, Lietuvos 
pozicijoms TATENA Valdytojų tarybos nagrinėjamais klausi-
mais rengti, kurios darbe be kitų institucijų aktyviai dalyva-
vo ir VATESI specialistai.

2009 m. VATESI aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos 
pozicijas TATENA Valdytojų tarybos (toliau – VT) nagrinė-
jamais klausimais. VATESI viršininkas, TATENA VT valdytojas, 
atstovaudavo Lietuvos interesams ir pasisakydavo VT posė-
džiuose Lietuvai aktualiausiais klausimais:

TATENA techninio bendradarbiavimo veikla. Tarp tau-•	
tinio bendradarbiavimo stiprinimas branduolinės sau-
gos ir radiacinės apsaugos srityse;
TATENA veiklos, mokslo, technologijos ir jų taikymo •	
branduolinės energijos panaudojimo srityje stip-
rinimas; 
Branduolinis saugumas – priemonės apsisaugoti nuo •	
branduolinio terorizmo. Tarptautinių įsipareigojimų 
branduolinio ginklo neplatinimo srityje ir valstybinės 
branduolinių medžiagų bei branduolinių objektų nau-
dojimo tik taikiems tikslams kontrolės užtikrinimas.
2009 metais Lietuva, būdama TATENA VT nare, aktyviai 

dalyvavo ir TATENA Generalinio direktoriaus rinkimuose. 
Po atkaklios kovos tarp Japonijos kandidato Yukiya Ama-
no ir Pietų Afrikos Respublikos kandidato Abdul Samad 
Minty 2009 m. liepos 2 d. TATENA VT posėdyje reikiamą 
balsų skaičių surinko Lietuvos remiamas kandidatas Yukiya 
Amano. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. Yukiya Amano pradėjo 
vykdyti TATENA Generalinio direktoriaus pareigas.

Narystė TATENA VT suteikė galimybę Lietuvai susti-
printi teigiamą tarptautinės bendruomenės nuomonę 
apie mūsų valstybės gebėjimus saugiai plėtoti bran-
duolinę energetiką ir kompetentingai vykdyti visus su 
tuo susijusius tarptautinius įpareigojimus. Dalyvaujant 
TATENA VT veikloje sustiprintas TATENA dėmesys Lietu-
vai svarbiausiems branduolinės energetikos vystymo, 
reikalingos infrastruktūros kūrimo, branduolinės sau-
gos užtikrinimo ir branduolinių medžiagų neplatinimo  
klausimams.

europos sąjungos paramos projektai

2009 m. VATESI dirbo su trimis Europos Sąjungos (ES) 
paramos projektais: vieno paramos projekto įgyvendinimas 
buvo tęsiamas, du ES paramos projektai baigti įgyvendinti.

Pavadinimas 2009 m. 2010 m. 2011 m.

Parama VATESI 
licencijuojant veiklą, 
susijusią su Ignalinos 
AE eksploatavimo 
nutraukimu“ 
(4-asis etapas)

VATESI ir jos mokslinių 
techninės paramos 
organizacijų žinių 
gilinimas seminarų ir 
stažuočių metu

Techninė parama 
VATESI eksploatacijos 
nutraukimo srityje 
(5-asis etapas)

ignalinos programos projektas1.  „Parama VATESI li-
cencijuojant veiklą, susijusią su Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimu“ (4-asis etapas), 
Nr. PI.05.01.01. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2007 m. balandžio 23 d. 
Numatyti darbai baigti 2009 m. balandžio 30 d. Projekto 
vertė – 999 849 eurai.

Pagrindiniai šio projekto tikslai:  
tęsti paramą VATESI, peržiūrint su Ignalinos AE eksploa-•	
tavimo nutraukimu susijusius dokumentus;
gauti reikalingas Vakarų Europos ekspertų konsulta-•	
cijas elektrinės eksploatavimo nutraukimo įvertinimo 
klausimais.

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros prie-2. 
monės projektas  „VATESI ir jos mokslinių techninės 
pa ramos organizacijų (toliau – MTPO) žinių gilinimas 
seminarų ir stažuočių metu“, Nr. 2006/018–183–03–01. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2008 m. gruodžio 15 d. 
Numatyti darbai baigti 2009 m. gruodžio 15 d. Projekto ver-
tė – 450 000 eurų.

Pagrindiniai šio projekto tikslai:
pagilinti VATESI ir jos MTPO specialistų žinias trijose sri-•	
tyse – operacijų su panaudotu branduoliniu kuru, kon-
trolės ir valdymo įrangos bei sistemų ir svarbių saugai 
sistemų struktūrinio vientisumo; 
parengti rekomendacijas, kaip gerinti esamus operaci-•	
jų su kuru, kontrolės ir valdymo įrangai bei sistemoms 
keliamus reikalavimus; 
parengti rekomendacijas inspekcijų programoms •	
struktūrinio vientisumo srityje.

ignalinos programos projektas „3. Techninė parama 
VATESI eksploatacijos nutraukimo srityje (5-asis eta-
pas)“, Nr. VAT.05. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. sausio 23 d. Nu-
matytus darbus planuojama baigti iki 2011 m. balandžio 
30 d. Projekto vertė – 1 999 810 eurų.

Pagrindiniai šio projekto tikslai:  
teikti paramą VATESI, peržiūrint su Ignalinos AE eksploa-•	
tavimo nutraukimu susijusius dokumentus, 
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konsultuoti VATESI eksploatavimo nutraukimo projektų •	
klausimais.
2009 m. VATESI inicijavo ir rengė dviejų ES struktūrinės 

paramos lėšomis finansuojamų projektų pagal Žmogiškų-
jų išteklių plėtros veiksmų programos 4-ą prioritetą „Admi-
nistracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ aprašymus:

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 1. 
vadybos sistemų diegimas (850 000 Lt, 2009–2012 m.). 
Projektas rengiamas pagal priemonę „VP1-4.3-VRM-
01-V Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. 

Pagal šį projektą numatomos veiklos: vadybos sistemų 
dokumentavimas, įdiegtų vadybos sistemų tobulinimas, 
vadybos sistemų sertifikavimas, serverinės įrangos resursų 
išplėtimas, kompiuterizuotos procesų valdymo sistemos 
diegimas ir atnaujinimas.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekci-2. 
jos specialistų kvalifikacijos tobulinimas (160 000 Lt, 
2009–2011 m.). Projektas rengiamas pagal priemonę 
„VP1-4.1-VRM-03-V Valstybės institucijų ir įstaigų dir-
bančiųjų kvalifikacijos kėlimas“.

Pagal šį projektą numatomos veiklos: mokymo priemo-
nių analizė ir programos parengimas branduolinės saugos 
reikalavimų pažeidimų tyrimo bei poveikio priemonių tai-
kymo srityje, mokymo lektorių rengimas, mokymo medžia-
gos rengimas, mokymo priemonių įsigijimas,  mokymų 
organizavimas ir vykdymas.

Vatesi tarptautinės 
bendradarbiavimo grupės veikla

VATESI branduolinės saugos tarptautinė bendradar-
biavimo grupė (angl. International Cooperation Group on 
Nuclear Safety, ICG) įkurta 2005 m. kovo 18 d., siekiant tęsti 
abipusiai naudingą bendradarbiavimą, kurį inicijavo įgy-
vendintas Licencijavimo paramos projektas.

ICG – darbo grupė, kurios veikloje savanoriškai daly-
vauja VATESI, užsienio reguliuojančių institucijų, techninės 
paramos ir kitų organizacijų atstovai. Pagrindiniai šios gru-
pės tikslai yra:

konsultuoti VATESI svarbiais branduolinės saugos klau-•	
simais;
keistis informacija ir dalintis patirtimi branduolinės sau-•	
gos bei reguliavimo srityje;
koordinuoti VATESI dvišalius ir daugiašalius projektus. •	

VATESI tarptautinės bendradarbiavimo grupės veikloje 
dalyvauja ekspertai iš Švedijos Radiacinės saugos regulia-
vimo institucijos (SSM), Vokietijos valstybinės branduolinių 
reaktorių saugos konsultacinės bendrijos (GRS), JAV bran-
duolinę saugą reguliuojančios institucijos (NRC), Prancū-
zijos branduolinės saugos ir radiacinės apsaugos instituto 
(IRSN) ir kitų organizacijų.

ICG pirmininku išrinktas VATESI viršininkas Gytis 
Maksimovas, o jo pavaduotoju – SSM ekspertas Per’as 
Bystedt’as.

2009 m. organizuotas vienas ICG pasitarimas birželio 
3 d. Pasitarime buvo aptarta: branduolinės saugos regulia-
vimo infrastruktūros reorganizavimas Lietuvoje, branduoli-
nę saugą reguliuojančių teisės aktų rengimas bei sistemi-
nimas, Ignalinos AE 2-ojo bloko eksploatacijos priežiūra, 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektai. Pasida-
lyta patirtimi apie aktualius branduolinės saugos reguliavi-
mo klausimus kitose šalyse ir svarbiausius įvykius užsienio 
šalių atominėse elektrinėse.

Tarptautinės bendradarbiavimo grupės (ICG) 
pasitarimas 2009 m. birželio 3 d.

Mokslo ir techninės paramos 
organizacijų indėlis 

į branduolinės saugos gerinimą

50



Mokslo ir techninės paramos 
organizacijų indėlis 

į branduolinės saugos gerinimą

51



Vatesi veiklos ataskaita 2009

Branduolinės saugos mokslinio techninio palaikymo 
sistemos tikslas – padėti VATESI ir branduolinės energetikos 
objektus eksploatuojančioms ar kitą su branduolinėmis 
medžiagomis susijusią veiklą vykdančioms organizacijoms 
atlikti joms pavestas branduolinės saugos užtikrinimo, 
reguliavimo, priežiūros ir kontrolės funkcijas. Ši parama 
teikiama konsultacijų, projektavimo, mokslinių tiriamųjų, 
ekspertinių ir kitų darbų, kuriems atlikti reikalinga aukšta 
mokslinė-techninė kvalifikacija, kompetencija, specialio-
sios žinios bei įgūdžiai, forma.

Bendradarbiaudamos su VATESI Lietuvos mokslinės tech-
ninės paramos organizacijos (toliau – MTPO) teikia eksperti-
nes paslaugas vertinant branduolinės energetikos objektų 
saugą, rengiant teisės aktų projektus ir atliekant kitus darbus. 
Siekiant kuo efektyviau panaudoti šalies mokslinį-techninį 
potencialą branduolinės energetikos saugos problemoms 
spręsti, sukurta VATESI MTPO koordinacinė taryba, kuri ko-
ordinuoja MTPO ekspertinę paramą VATESI, skatina bran-
duolinės energetikos mokslinės pramoninės infrastruktūros 
kūrimo, šalies mokslinio techninio potencialo ugdymo ir 
branduolinės energetikos specialistų ruošimo veiklą. 

2009 m. VATESI toliau plėtojo bendradarbiavimą su 
Fizikos institutu (FI), Lietuvos energetikos instituto (LEI) 
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija, Branduo-
linių įrenginių saugos laboratorija bei Medžiagų tyrimų ir 
bandymų laboratorija, Kauno technologijos universiteto 
(KTU) Šilumos ir atomo energetikos katedra bei Energe-
tikos technologijų institutu, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu (VGTU), Valstybiniu informacinės technologi-
jos institutu (VITI), UAB ITECHA, Elektromagnetinio suderi-
namumo mokslinio tyrimo centru (UAB ESMTC) ir kitomis 
organizacijomis. 

Fizikos institutas 2009 m. vykdė Valstybinės metrolo-
gijos tarnybos finansuojamą programą „Jonizuojančiosios 
spinduliuotės metrologijos sistemos kūrimas. I. Radionuk-
lidų aktyvumo vieneto valstybės etalono kūrimas“, Radi-
acinės saugos centro užsakytą darbą „Plutonio ir transu-
raninių elementų aktyvumo tyrimas“, Aplinkos apsaugos 
agentūros finansuojamus tyrimus: „Jonizuojančiosios spin-
duliuotės lygiavertės dozės galios tyrimai naudojant AGIR 
sistemą“, „Radiologiniai oro tyrimai tiesioginio Ignalinos AE 
poveikio zonoje“. FI specialistai taip pat kartu su partneriais 
tęsė Europos Sąjungos bei Tarptautinių mokslo ir techno-
logijų plėtros programų agentūros finansuojamus Euro-
pos Komisijos 7-osios Bendrosios programos projektus 
„Apšvitintų grafito ir kitų anglies atliekų apdorojimas ir ša-
linimas“ (CARBOWASTE) ir „Redox reiškinį kontroliuojančios 
sistemos“ (RECOSY) ir Europos Sąjungos finansuojamus 
projektus „Parama Radiacinės saugos centrui susijusi su ra-
diacine sauga Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos 
nutraukimo metu“, „Mokslinė-techninė parama VATESI vyk-
dant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą“ bei pradėjo 
dalyvauti ES TACIS programos projekte „Europos valdymo 
metodų ir praktikų perdavimas Gruzijos branduolinės sau-
gos institucijai“. 

Be minėtos veiklos FI dalyvavo vykdant šiuos su bran-
duoline sauga ir radiacine apsauga susijusius darbus:

sorbcinės radioaktyviųjų atliekų, naudojant didelės at-•	
rankos neorganinius sorbentus, valymo technologijos 

sukūrimas (darbas buvo atliekamas remiant Valstybi-
niam mokslo ir studijų fondui bei Tarptautinių mokslo ir 
technologijų plėtros programų agentūrai); 
Ignalinos AE boilerinės įrengimų išmontavimo ir deak-•	
tyvavimo projekto parengimas (UAB „Sweco Lietuva“ 
užsakymas); 
Ignalinos AE 1-jo bloko kondensato valymo įrenginių •	
jonų apykaitos dervų papildomi radiologiniai matavi-
mai (UAB „IEEC“ užsakymas); 
radioaktyviųjų medžiagų PBKSS apsauginiame kontei-•	
neryje apskaitos sistemos programinio komplekso mo-
dernizavimas (Ignalinos AE užsakymas); 
Ignalinos AE eksploatacinių kietų radioaktyvių atliekų •	
nuklidinės sudėties tyrimas ir aktyvumo įvertinimo me-
todo parengimas (UAB „Naujų technologijų projektavi-
mas“ užsakymas); 
Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos •	
išsamių radiometrinių tyrimų atlikimas ir gautų rezulta-
tų mokslinės analizės sukūrimas (RATA užsakymas).
Branduolinės saugos gerinimo veikloje 2009 m. daly-

vavo šios Lietuvos energetikos instituto laboratorijos: 
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (BIPL), Bran-
duolinių įrenginių saugos laboratorija (BĮSL) ir Medžiagų 
tyrimų ir bandymų laboratorija (MTBL).

Lei Branduolinės inžinerijos problemų laboratori-
jos (BiPL) pagrindinės veiklos kryptys – darbai, susiję su 
naujai statomų panaudoto branduolinio kuro tarpinio sau-
gojimo ir radioaktyviųjų atliekų apdorojimo bei saugojimo 
kompleksu, Landfill tipo kapinyno labai mažo aktyvumo 
radioaktyviosioms atliekoms palaidoti, mažo ir vidutinio 
aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio 
kapinyno poveikio aplinkai ir saugos vertinimu.

2009 m. BiPL specialistai toliau vykdė šiuos projek-
tus ir darbus:

„Laikinosios sausojo tipo saugyklos, skirtos RBMK pa-•	
naudoto branduolinio kuro rinklių iš Ignalinos AE 1-ojo 
ir 2-ojo blokų saugojimui, projektavimas bei įrengimas“ 
(B1). LEI yra konsorciumo NUKEM-GNS lyderio NUKEM 
Technologies GmbH (Vokietija) subrangovas. 2007 m. 
laboratorijos specialistams suderinus Poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) ataskaitą su atsakingomis institucijo-
mis, ją patvirtino LR aplinkos ministerija (AM). 2008 m. 
preliminari saugos analizės (PSA) ataskaita buvo pateik-
ta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 
(VATESI) peržiūrai. 2009 m. PSA ataskaita buvo galutinai 
suderinta ir, remiantis šia ataskaita bei kita technine 
dokumentacija, VATESI suteikė licenciją statyti laikinąją 
panaudoto branduolinio kuro saugyklą.
„Ignalinos AE naujasis kietųjų atliekų tvarkymo ir sau-•	
gojimo kompleksas“ (B234). 2007 m. buvo parengtos ir 
pateiktos reguliuojančiųjų institucijų peržiūrai šio kom-
plekso PAV bei B34 PSA ataskaitos. 2008 m. PAV ataskaitą 
patvirtino AM, o B34 PSA ataskaitą – VATESI. 2009 m. buvo 
parengta PSA ataskaita 1-am atliekų išėmimo ir Landfill 
atliekų rūšiavimo moduliui, t. y. pirmajai B2 projekto da-
liai ir pateikta reguliuojančioms institucijoms peržiūrai.
„Radiacinio poveikio analizė ir optimizavimas atliekant •	
AE įrengimų išmontavimą bei tvarkant radioaktyviąsias 
atliekas“.
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„Ignalinos AE 117/1 pastato deaktyvacijos ir išmontavi-•	
mo dokumentacijos parengimas“. LEI šį projektą vykdo 
kartu su Didžiosios Britanijos „VT Nuclear Services“ ir 
Vokietijos „NUKEM“ ekspertais. BIPL specialistai daly-
vauja rengiant PAV, bendrųjų duomenų sąvado (BDS) 
ataskaitas, o kartu su Branduolinių įrenginių saugos la-
boratorija dalyvauja rengiant saugos pagrindimo atas-
kaitą, technologinį projektą ir detalųjį projektą. 2009 m. 
rugpjūčio mėn. PAV ataskaitą patvirtino AM. BIPL spe-
cialistai vertino darbuotojų apšvitą panaudojant kom-
piuterinę programą VISIPLAN ALARA PLANING TOOL, 
atliekų, pakuočių kiekius, 117/1 pastato deaktyvacijos ir 
išmontavimo išlaidas panaudojant kompiuterinę pro-
gramą CORA-CALCOM. 2009 m. galutinai suderintos ir 
atiduotos užsakovui PAV ataskaita, Saugos pagrindimo 
ataskaita bei BDS.
„Antrojo bloko eksploatavimo nutraukimo povei-•	
kio aplinkai vertinimo dokumentų ir saugos anali-
zės ataskaitos rengimo paslaugos“. LEI partneris yra 
UAB „Specialus montažas – NTP“. Projekto tikslas – pa-
rengti Ignalinos AE antrojo bloko eksploatavimo nu-
traukimo poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir 
saugos analizės ataskaitą branduolinio kuro iškrovimo 
fazės laikotarpiui. LEI BIPL specialistai šį projektą vykdo 
kartu su Branduolinių įrenginių saugos laboratorija. 
Laboratorijos specialistai parengė PAV ataskaitą, sude-
rino su užsakovu (IAE) bei dalyvavo rengiant Ignalinos 
AE 2-ojo bloko reaktoriaus galutinio sustabdymo ir kuro 
iškrovimo fazės saugos analizės ataskaitą. PAV ataskaita 
suderinta su reguliuojančiomis institucijomis ir pateikta 
AM. Šiuo metu projekto vykdymas laikinai sustabdytas.
Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų •	
ir technologijų plėtros programos rėmuose toliau buvo 
vykdomas projektas „Apšvitinto grafito ir kitų anglies 
turinčių radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir laidoji-
mas“, CARBOWASTE, (2008–2012). Projektas vykdomas 
kartu su kitais 27 konsorciumo partneriais, projekto 
koordinatorius Forschungszentrum Juelich GmbH. 
CARBOWASTE projekto tikslas paruošti metodologiją 
ir duomenų bazes įvertinant skirtingas laidojimo tech-
nologijas: tiesioginis laidojimas tam specialiai paruoš-
tuose konteineriuose; apdorojimas ir išvalymas prieš 
laidojant arba netgi atliekų perdirbimas, kad vėl būtų 
galima jas panaudoti branduolinėje srityje.
„Landfill“ tipo paviršinis trumpaamžių labai mažo akty-•	
vumo atliekų kapinynas“. Projektas vykdomas kartu su 
partneriu UAB „Specialus montažas-NTP“. 2008 m. buvo 
parengta PAV programa, kurią patvirtino Aplinkos mi-
nisterija. Taip pat buvo parengta kapinyno komplekso 
PAV ataskaita, buferinės saugyklos preliminari saugos 
analizės ataskaita. 2009 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerija, remdamasi poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaita, priėmė teigiamą sprendi-
mą dėl trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioakty-
viųjų atliekų kapinyno komplekso įrengimo.
LEI BIPL specialistai toliau aktyviai dirbo vykdant TATENA •	
koordinuojamą mokslinių tyrimų projektą „Skaitinių 
modelių panaudojimas atliekant geologinių kapinynų 
vietos charakterizavimą bei saugos vertinimą“.

2009 m. buvo baigti vykdyti šie projektai:
„Naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertini-•	
mo ataskaitos rengimas“. BIPL ir Suomijos „Pöyry“ kom-
panijos specialistai parengė naujos atominės elektrinės 
Lietuvoje PAV ataskaitą, pristatė ją visuomenei ir suinte-
resuotoms užsienio šalims (Latvijai, Estijai, Baltarusijai ir 
kt.). Pagal motyvuotus visuomenės pasiūlymus ataskai-
ta buvo pataisyta ir suderinta su reguliuojančioms insti-
tucijoms. 2009 m. pradžioje poveikio aplinkai vertinimo 
subjektai pateikė teigiamas išvadas dėl planuojamos 
ūkinės veiklos ir PAV ataskaitos, o 2009 m. balandžio 
mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, rem-
damasi poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priėmė 
teigiamą sprendimą dėl naujos atominės elektrinės 
statybos galimybių.
„Ignalinos AE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugy-•	
klos (158 statinio) pertvarkymas į kapinyną“. 2007 m. 
buvo atlikta laikinos bitumuotų radioaktyviųjų atliekų 
saugyklos pertvarkymo į kapinyną galimybių studija (il-
galaikės saugos pagrindimas). 2008 m. ataskaita buvo 
derinama su VATESI ir kitomis reguliuojančiomis insti-
tucijomis, o 2009 m. po Lietuvos bei užsienio ekspertų 
peržiūros parengta galutinė ataskaita. Apibendrinus 
visus rezultatus, gautus atlikus ilgalaikės saugos anali-
zę, galima konstatuoti, kad bitumuotų radioaktyviųjų 
atliekų saugykla gali būti pertvarkyta į kapinyną arba 
ilgalaikę (apie 100 metų laikotarpiui) saugyklą.
„Bendrųjų duomenų sąvado (toliau – BDS) pagal •	
Euratom sutarties 37 str. rengimas Ignalinos AE naujos 
panaudoto branduolinio kuro saugyklos ir kietųjų ra-
dioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso 
projektams“. Vykdydami šį projektą laboratorijos spe-
cialistai parengė ataskaitą „Europos Bendrijų Komisijai 
teikiami duomenys apie veiklą, susijusią su radioakty-
viųjų atliekų šalinimu Ignalinos AE laikinojoje panau-
doto branduolinio kuro saugykloje ir kietųjų atliekų 
tvarkymo bei saugojimo komplekse“. 2008 m. ataskaita 
buvo pateikta institucijų peržiūrai ir gautos pastabos. 
2009 m. Ignalinos AE ir LEI susitarimu projekto vykdy-
mas buvo nutrauktas, nes sutarties rėmuose parengtą 
galutinę BDS versiją kai kurios reguliuojančios insti-
tucijos derinimui priims tik po to, kai su šiuo projektu 
susijusiems pagrindiniams projektams (B1, B2 ir B3/4) 
bus suderinta jų PSA ataskaita. Kadangi vėliausiai deri-
namam projektui (B2) PSA ataskaitos išvados tikėtinos 
ne anksčiau 2010 m. vidurio, tai BDS rengimo paslau-
gos per sutartyje skirtą laiką (iki 2009-07-31) suteiktos 
ne visiškai.
2009 m. BIPL specialistai pradėjo vykdyti šiuos naujus 

projektus:
Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų •	
ir technologijų plėtros programos rėmuose buvo pra-
dėtas vykdyti projektas „Geologiniuose PBK/RA kapiny-
nuose susidarančių dujų elgsena“, (2009-2013). Projektas 
vykdomas kartu su kitais 24 konsorciumo partneriais, 
projekto koordinatorius Natural Environment Research 
Council - British Geological Survey. BIPL specialistų tiks-
las išsiaiškinti geologiniuose kapinynuose susidaran-
čių dujų elgseną. Įgavus patirties dujų generacijos bei 
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migracijos modeliavime sukurti kompiuterinį modelį 
dujų migracijai vertinti numatomame geologiniame 
Lietuvos PBK kapinyne. 2009 m. buvo renkama, anali-
zuojama ir sisteminama informacija apie užsienio šalių 
pasiekimus šioje sferoje bei sukurtas preliminarus kom-
piuterinis modelis dujų migracijai vertinti.
„Ignalinos AE V1 pastato išmontavimas ir deaktyvavi-•	
mas“. LEI šį projektą vykdo kartu su Didžiosios Britanijos 
„VT Nuclear Services“, Vokietijos „NUKEM“ ir Italijos 
„Ansaldo Nucleare“ ekspertais. BIPL specialistai daly-
vauja rengiant poveikio aplinkai, bendrojo duomenų 
sąvado ataskaitas, o kartu su Branduolinių įrenginių 
saugos laboratorija dalyvauja rengiant saugos vertini-
mo ataskaitą, technologinį projektą ir detalųjį projektą. 
2009 m. Ignalinos AE, užsakovas, patvirtino projekto 
vykdymo kalendorinį planą.
„Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radio-•	
aktyviųjų atliekų paviršinis kapinynas (projektavi-
mas), B25-1“. LEI projektą vykdo kartu su parneriais iš 
Prancūzijos AREVA TA (projekto lyderis) ir ANDRA bei 
partneriais iš Lietuvos – UAB „Specialus montažas-NTP“ 
ir AB „Pramprojektas“. BIPL specialistai dalyvauja vyk-
dant projekto vadybą, rengiant aikštelės tyrimų ataskai-
tą, aikštelės patvirtinamųjų tyrimų ataskaitą, projektinių 
alternatyvų ataskaitą, preliminarųjį techninį projektą, 
techninį projektą, PSA ataskaitą. 
Laboratorijos mokslininkai taip pat dalyvavo tarptau-

tinę apšvitinto grafito duomenų bazę plėtojančio TATENA 
organizacinio komiteto darbe, Europos Komisijos Jungti-
nių tyrimų centro branduolinių įrenginių eksploatavimo 
nutraukimo ekspertų grupės veikloje.

Lei Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos 
(BĮsL) mokslininkai 2009 m. atliko darbus, susijusius su 
pasirengimu naujos AE statybai ir energetinio saugu-
mo vertinimu, o taip pat dalyvavo veikloje, susijusioje su 
saugia Ignalinos AE eksploatacija bei numatoma veikla ją 
išmontuojant.

Vienas iš svarbiausių naujos AE statybos Lietuvoje pa-
rengiamųjų darbų uždavinių – išsaugoti, plėsti bei perduo-
ti branduolinės saugos žinias, atitinkančias pažangiausią 
tarptautinę praktiką, tokiu būdu keliant specialistų kompe-
tenciją pasikeitusiomis sąlygomis. Vienas iš tokios veiklos 
pavyzdžių 2009 m. spalio 19–30 d. vykę Regioniniai bran-
duolinės saugos mokymo kursai. Antrą kartą Lietuvoje ren-
giamuose branduolinės saugos mokymuose be užsienio 
šalių atstovų aktyviai dalyvavo specialistai iš VATESI, UAB „Vi-
sagino atominė elektrinė“, Vilniaus universiteto, Valstybinio 
informacinių technologijų instituto. Kursus kuravo Lietuvos 
energetikos institutas.

Vykdant Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 
priemonės programą, laboratorijos mokslininkai kartu su 
Italijos Pizos universiteto Branduolinių tyrimų grupe suor-
ganizavo seminarų ir techninių vizitų ciklą į ES organizaci-
jas, susijusias su branduoline energetika. Vykdyto projekto 
metu VATESI bei jos MTPO specialistams perduotos žinios 
bei suformuluotos rekomendacijos VATESI branduolinę 
saugą reguliuojantiems dokumentams tobulinti, siekiant 
užtikrinti Ignalinos AE saugos priežiūrą ir vertinimą, įskai-
tant ir fazę po galutinio reaktoriaus sustabdymo. Mokomoji 

pažintinė veikla apėmė panaudoto branduolinio kuro tvar-
kymą, kontrolės ir valdymo įrangos bei sistemų vertinimą 
(kontrolę) ir svarbių saugai sistemų struktūrinį vientisumą. 

UAB „Visagino AE“ užsakymu atlikta studija „Potencialių 
Visagino AE statybos aikštelių įvertinimas išorinių įvykių at-
žvilgiu“. Vadovaujantis TATENA saugos reikalavimais įvertin-
tas potencialių aikštelių tinkamumas Visagino AE statybai 
atsižvelgiant į žmogaus sukeltus įvykius, meteorologinius 
reiškinius, vietovės užtvindymą. Atliktų tyrimų rezultatai 
svarbūs priimant sprendimą dėl konkrečios statybos aikš-
telės bei planuojant jų rizikos valdymą.

Laboratorijos mokslininkai tęsė naujos kartos branduo-
linių reaktorių kūrimo projekto IRIS mokslinius tiriamuosius 
darbus, kurie ypač svarbūs naujo reaktoriaus statybos Lie-
tuvoje kontekste. Pastaraisiais metais dalyvauta veikloje at-
liekant IRIS tikimybinę saugos ir ekonominio efektyvumo 
analizę bei vykdant tyrimus, skirtus sumažinti įvairių išori-
nių pavojų riziką bei gautų rezultatų neapibrėžtumą.

2009 m. VATESI užsakymu parengtas naujas branduoli-
nę saugą reglamentuojantis teisės aktas „Bendrieji atomi-
nių elektrinių saugos užtikrinimo reikalavimai“. Šis teisės 
aktas pakeis dar 1997 m. priimtus VATESI „Bendruosius 
atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatus“ ir bus 
vienas iš svarbiausių dokumentų, reglamentuojantis Lietu-
voje planuojamos statyti Visagino AE branduolinės saugos 
reikalavimus.

Statant naują jėgainę, tuo pat metu ir toje pačioje aikš-
telėje vyks Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo bei įvai-
raus radioaktyvumo lygio saugyklų statybos darbai. Todėl 
svarbu, kad naujosios jėgainės ir uždaromos AE objektai 
neturėtų vieni kitiems neigiamos įtakos nei juos statant ar 
išardant, nei juos eksploatuojant. Laboratorijos mokslinin-
kai kartu su užsienio partneriais dalyvavo dviejuose Ignali-
nos AE įrangos išmontavimo ir deaktyvacijos projektuose. 
2009 m. tęsiant darbą „Ignalinos AE 117/1 pastate esančios 
įrangos deaktyvacijos ir išmontavimo projekto (B9-0) ren-
gimas“ baigti ir suderinti su užsakovu techninis projektas 
bei saugos pagrindimo ataskaita. Naujai pradėtame darbe 
„Ignalinos AE V1 pastate esančios įrangos deaktyvacijos ir 
išmontavimo projekto (B9-2) rengimas“ parengta ir pateik-
ta užsakovui derinti įrangos išmontavimo ir deaktyvacijos 
strategija. 

2009 m. pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo naujame 
projekte SARNET-2, kuris pratęsia keturis metus vykdyto 
kompetencijos tinklo SARNET veiklą. Šis tinklas skirtas AE 
sunkiųjų avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimams Eu-
ropoje integruoti. 

BĮSL darbuotojai toliau aktyviai dalyvavo ES 7BP projek-
to SECURE programoje, kurios tikslas – sukurti energetinio 
saugumo vertinimo metodiką, atsižvelgiant į įvairias ener-
gijos tiekimo saugumo problemas bei geopolitinius poky-
čius, NULIFE kompetencijos tinkle, skirtame branduolinių 
įrenginių ilgaamžiškumo valdymo metodologijai parengti, 
vienoje didžiausių tarptautinių tyrimų programoje PFEBUS 
FP, skirtoje vandeniu aušinamų branduolinių reaktorių sau-
gai bei sunkiųjų avarijų tyrimams, EK Jungtinių tyrimų cen-
tro Energetikos instituto koordinuojamuose APSA „Tikimy-
binės saugos analizės naudojimas senėjimo reiškinių įtakos 
energetinių įrenginių saugai vertinimas“, eksploatacinės 
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kontrolės ir įrenginių atestacijos tyrimų tinklo ENIQ veikloje 
bei perspektyvioje ir didelį susidomėjimą keliančioje ter-
mobranduolinės energijos programoje FUSION. 

2009 m. pradėtas OECD projektas „Tarptautinė standar-
tinė problema Nr. 49“, kurio tikslas – ištirti vandenilio degi-
mo AE apsauginiuose kiautuose procesus. 

BĮSL mokslininkai taip pat dalyvavo TATENA koordi-
nuojamoje naujos kartos reaktorių kūrimo bei analizės 
programoje. Vykdant darbą „Mažų ir vidutinių reaktorių su 
sumažintais avarinės planavimo zonos reikalavimais eko-
nominė ir energetinė nauda: Lietuvos atvejis“ 2009 m. ap-
žvelgta Lietuvos energetinio saugumo situacija, išnagrinėti 
scenarijai, susiję su galimais energetinių išteklių tiekimo 
trikdžiais, o taip pat atlikti tyrimai, susiję su mažų (IRIS) ir 
didelio reaktoriaus instaliavimo įtaka elektros ir šilumos ga-
mybai Lietuvoje 2018 m.

BĮSL darbuotojai taip pat dalyvavo veikloje, suteikiant 
pagalbą kitų šalių branduolinės saugos kontroliuojančioms 
organizacijoms. 2009 m. pradėto vykdyti EK finansuojamo 
projekto tikslas – suteikti paramą Armėnijos branduolinę 
saugą kontroliuojančiai organizacijai ANRA, skatinti efekty-
vią saugos kultūrą bei plėsti ES taikomos kontrolės meto-
dologijos ir praktikos taikymą šalyje.

2009 m. laboratorijos ekspertai pradėjo įgyvendinti ir 
dalyvavo šiuose Ignalinos AE saugai gerinti skirtuose na-
cionaliniuose projektuose bei su VATESI veikla susijusiuose 
darbuose:

„Panaudotų šilumą išskiriančių rinklių šilumą išskirian-•	
čių elementų apvalkalų hermetiškumo kontrolės siste-
ma 1-ojo energetinio bloko „karštojoje“ kameroje“;
„Išorinių įvykių ir įvykių sustabdytame reaktoriuje tiki-•	
mybinė saugos analizė“;
„Saugai svarbių sistemų bandymų intervalų optimi-•	
zacija“;
„Daviklių išbrokavimas pagal diagnostikos rezultatus •	
2-ajame energetiniame bloke 2009 m.“;
„Pakeitimų, įtraukiamų į Ignalinos AE simptominę avari-•	
nę instrukciją, pagrindimas“;
„Pakeitimų, įtraukiamų į Ignalinos AE avarijų klasifikavi-•	
mo instrukciją, pagrindimas“;
„Ignalinos AE tikimybinio saugos analizės modelio pri-•	
taikymas VATESI veikloje“;
„Ignalinos AE antrojo bloko galutinio sustabdymo ir •	
kuro iškrovimo fazės saugos analizės ataskaita“.
Lei Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijoje 

(MtBL) 2009 m. buvo vykdomas projektas „Panaudoto 
branduolinio kuro apvalkalo atsparumo hidridiniam pleišė-
jimui ilgalaikio saugojimo metu analizė“, remiamas Lietu-
vos valstybinio mokslo ir studijų fondo pagal veiklos kryptį 
„Mokslininkų grupių projektai“. Darbe atlikta lėto hidridinio 
pleišėjimo (toliau – LHP) proceso cirkonio lydiniuose ypa-
tumų bei panaudotų kuro apvalkalų būsenos po eksplo-
atacijos reaktoriuose analizė, išnagrinėta įvairių veiksnių 
įtaka kuro apvalkalų struktūriniam vientisumui jų ilgalaikio 
„sauso“ saugojimo metu. Eksperimentiniam kuro apvalkalų 
tyrimui pagaminti specialūs įtaisai, bandiniai ir sudarytos 
eksperimentinės procedūros. Lėto hidridinio pleišėjimo 
procesas tirtas Zry-4 PWR ir BWR bei Zr-1Nb RBMK reakto-
rių apvalkaluose, kuriems buvo taikyti skirtingi (CW, CWSR ir 

RXA) terminio-mechaninio apdirbimo būdai. Eksperimen-
tiškai įvertinta hidridų reorientacijos įtaka galimam trapiam 
irimui bei LHP proceso vyksmui. Atsižvelgiant į Zr-1Nb 
RBMK reaktoriaus apvalkalų ilgalaikio saugojimo sąlygas, 
jų būseną ir savybes po eksploatacijos, atlikta įtempių ir 
galimų plyšių skaitinė analizė. Remiantis kompleksinių ty-
rimų duomenimis, atsižvelgiant į LHP procesų ypatumus 
skirtinguose apvalkalų tipuose, įvertinta LHP proceso vyks-
mo galimybė Zr-1Nb RBMK kuro apvalkaluose per 50 metų 
„sauso“ saugojimo konteineriuose. 

Pagrindiniai Kauno technologijos universiteto 
(KtU) Šilumos ir atomo energetikos katedros (ŠaeK) ir 
energetikos technologijų instituto (eti) 2009 m. atlikti 
darbai:

parengtas ir su VATESI suderintas Branduolinės saugos •	
įstatymo projektas,
dalyvauta įgyvendinant ES paramos Ignalinos progra-•	
mos projektą „Techninė parama VATESI eksploatacijos 
nutraukimo srityje“ Nr.VAT.05.01.0001. Buvo atlikta 
Ignalinos AE dokumentų, susijusių su elektrinės eksplo-
atavimo nutraukimo veiklos licencijavimu, nepriklau-
soma analizė ir ekspertizė. Pagrindiniai dokumentai, 
pateikti ekspertizei: B9-0 projektas (Techninis projektas 
ir Saugos pagrindimo ataskaita), B2 projektas (PSAR), 
B19 projektas (PSAR). Projektas įgyvendinamas kar-
tu su RISKAUDIT (Prancūzija, Vokietija), SSM (Švedija), 
IRSN (Prancūzija), GRS (Vokietija), STUK (Suomija), 
AVN (Belgija), Serco Assurance (Didžioji Britanija) bei 
Lietuvos Fizikos institutu. Projekto įgyvendinimo laiko-
tarpis 2009-01-23–2011-04-30.
2009 m. spalio 19–30 d. KTU dalyvavo organizuojant 

TATENA seminarą C7-RER-9.099-001/09 „Regioniniai bran-
duolinės saugos pagrindų kursai“. 

KTU tęsia ir branduolinės energetikos specialistų ren-
gimą. Šioje srityje 2009 m. mokėsi: trečiajame kurse 4 stu-
dentai, ketvirtajame kurse 3, magistrantūroje 4 studentai, 
doktorantūroje 3 absolventai.

2009 m. Kauno technologijos Universiteto stipru-
mo ir irimo mechanikos centro (siMC) darbuotojai da-
lyvavo tarptautinio projekto R3.01/06 sudedamojoje dalyje 
RF/TS/53 „Pagalba Rusijos federalinei atominės saugos ins-
pekcijai ir jos MTPO gerinant branduolinės saugos žinias ir 
taikant Vakarų Europos patirtį šioje srityje“ (angl. „Institutio-
nal and technical support to the Federal Nuclear Regulatory 
Authority and its TSOs to develop their capabilities on the 
basis of transferred Western European safety principles and 
practices“).

2009 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
skaitinio modeliavimo laboratorijos ir Medžiagų at-
sparumo katedros specialistai dalyvavo vykdant šiuos su 
branduoline sauga ir radiacine apsauga susijusius darbus:

vykdant AB Pramprojektas ir NUKEM užsakymus daly-•	
vavo atliekant Ignalinos AE kietųjų atliekų tvarkymo ir 
saugyklų komplekso (B3, 4),  trumpaamžių kietų atliekų 
ir ilgaamžių kietų atliekų saugyklų statinius bei seismi-
nius skaičiavimus, konsultavo konstrukcijų armavimo 
klausimais,
kartu su LEI baigė mokslo tiriamąjį darbą „Ignalinos •	
A2 bloko101/2 pastato seisminio poveikio modeliavimas 
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ir analizė“. VGTU darbai apėmė grunto-pastato sąveikos 
analizę ir atsako spektrų skaičiavimą.
2009 m. Valstybinio informacinės technologijos 

institutas (Viti) tęsė darbus pagal sutartį su RISKAUDIT 
(Prancūzija) įgyvendinant TACIS projektą „Pagalba Armė-
nijos atominės saugos inspekcijai (ANRA) vertinant saugą 
licencijavimo ir elektrinės Medzamor 2 uždarymo metu“. 
VITI vykdė darbus vertinant projektinius sprendimus ir 
atliekant saugos analizės ataskaitų ekspertizę moder-
nizuojant ir atnaujinant Medzamor 2 atominės elektri-
nės reaktoriaus apsaugos sistemą, reaktoriaus galingu-
mo reguliavimo sistemą ir rekonstruojant reaktoriaus  
valdymo pultą. 

VITI dalyvavo pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 
priemonės programos projekte „Parama VATESI įvertinant 
Ignalinos AE saugą“, parengė ir perskaitė VATESI specialis-
tams paskaitas šiomis išvardytomis temomis: 

šiuolaikinė saugos skaitmeninių sistemų įvertinimo •	
me todologija;
Ignalinos AE saugai svarbios šiuolaikinės įrangos įverti-•	
nimas ir licencijavimas;
valdymo ir kontrolės sistemų projektiniai reikalavimai; •	
valdymo ir kontrolės sistemų gyvavimo ciklai;•	
technologinio proceso ir saugos valdymas, saugos pa-•	
grindimas.
Be minėtos veiklos VITI atliko elektrinių (elektroninių) 

programuojamų su sauga siejamų sistemų tarptautinių 
standartų, taikomų saugos sistemoms sertifikuoti, atitikimo 
pagrindiniams Rusijos atominės energetikos standartams 

analizę. Taip pat buvo atlikta analizė ir parengta ataskaita 
tema „Radioaktyvių atliekų perdirbimo cementavimo kom-
plekso automatinės kontrolės ir valdymo įrenginio darbin-
gumo ir patikimumo įvertinimas“. 

UaB „iteCHa“ 2009 m. pagal subrangos sutartį su VITI 
tęsė ir užbaigė 2008 m. pradėtą darbą ,,Pagalba Armėnijos 
branduolinės saugos inspekcijai (ANRA) vertinant saugą 
licencijavimo ir elektrinės Medzamor 2 uždarymo metu“ 
(,,Techninė pagalba ANRA licencijuojant veiksmus, susiju-
sius su informacinių, valdymo ir elektros sistemų moderni-
zavimu“ techninės dokumentacijos ekspertizė). Bendrovės 
specialistai keldami savo kvalifikaciją dalyvavo specializuo-
tuose TATENA organizuotuose renginiuose.

elektromagnetinio suderinamumo mokslinio ty-
rimo centras (UaB „esMtC“) 2009 m. dalyvavo rengiant 
VATESI branduolinę saugą reguliuojančių dokumentų pro-
jektus bei vykdė šiuos darbus:

Reaktoriaus aušinimo sistemos projektavimo, įrengimo •	
ir eksploatacijos reikalavimų projekto parengimas (su-
tartis Nr. EMC 08-02);
Branduolinę saugą reglamentuojančio teisės akto •	
„Atominių elektrinių reaktoriaus įrenginių branduolinės 
saugos taisyklės“ naujos redakcijos parengimas (sutar-
tis Nr. EMC 08-03);
Eksploatavimo ribų ir sąlygų taikymo atominėse elek-•	
trinėse reikalavimų apžvalga bei branduolinę saugą 
reglamentuojančio teisės akto „Eksploatavimo ribų ir 
sąlygų taikymo atominėse elektrinėse nuostatai“ pro-
jekto parengimas (sutartis Nr. EMC 08-04). 
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2009 m. pabaigoje sustabdytas Ignalinos AE 2-asis 
energetinis blokas, todėl nenuostabu, kad žiniasklaidą ir 
visuomenę labiausiai domino branduolinės energetikos 
ateitis Lietuvoje bei naujos atominės elektrinės statybos 
galimybės. 

Vienas iš VATESI uždavinių – rengti ir platinti informa-
ciją atominės energetikos saugos klausimais. Visuomenei 
informuoti ir ryšiams su žiniasklaida palaikyti 2009 m. pa-
rengta daugiau kaip 100 informacinių pranešimų VATESI in-
terneto svetainei, buvo siunčiami pranešimai žiniasklaidai, 
kurie susilaukė labai didelio dėmesio. Buvo informuojama 
apie naujos atominės elektrinės poveikio aplinkai įvertini-
mo ataskaitą, TATENA misiją, kuri vertino minėtą ataskaitą, 
ESARDA simpoziumą, licencijuotus projektus: kietųjų radi-
oaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių ir naująją panaudoto 
branduolinio kuro saugyklą bei kitus įvykius. (Plačiau – sky-
riuje „Pagrindiniai įvykiai“). 

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Bal-
tijos tyrimai“ VATESI užsakymu 2009 m. spalio–lapkričio 
mėn. atliko reprezentatyvią 15–74 metų Lietuvos gyven-
tojų apklausą. Šios apklausos rezultatų palyginimui buvo 
naudojami 2006 m. spalio mėn. specialaus Eurobarome-
tro branduolinės saugos klausimais apklausos metu gauti 
duomenys. Tyrimas parodė, kad visuomenei nepakanka 
informacijos apie branduolinę energetiką. Lietuvos gyven-
tojai nori daugiau žinoti apie radioaktyviųjų atliekų saugo-
jimo būdus, saugyklų įrengimą, apie Ignalinos AE poveikį 
gyventojų sveikatai, aplinkai. Atsižvelgiant į tyrimo rezulta-
tus, rengiama informacija visuomenei šviesti.

VATESI interneto svetainėje sukurtas naujas poskyris 
„Dažniausiai užduodami klausimai“ (Skyrius „Klausimai“). 
Čia pateikiami klausimai, suskirstyti potemėmis apie bran-
duolinę saugą ir trumpi konkretūs atsakymai. Taip pat pir-
mame VATESI svetainės puslapyje pradėta skelbti operatyvi 
informacija apie Ignalinos ir Vilniaus radiacinį foną, kuri at-
naujinama kiekvieną darbo dieną. 

Visuomenės informavimas
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tarptautinės sutartys

Pagrindiniai branduolinės saugos reguliavimo principai 
ir reikalavimai suformuluoti tarptautinėse sutartyse. Lietuva 

Tarptautinės sutartys, įstatymai 
ir poįstatyminiai aktai

yra prisijungusi prie šių tarptautinių sutarčių, tiesiogiai susi-
jusių su saugiu branduolinės energijos naudojimu.

eil. nr. tarptautinės sutarties pavadinimas teisinė padėtis

1. Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis (The 1968 Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

Prisijungta 1991 m. rugsėjo 23 d. LR 
Seimo nutarimu Nr. I-1492 

2. 1959 metų sutartis dėl tarptautinės atominės energijos 
agentūros privilegijų ir imunitetų

Ratifikuota 2000 m. gruodžio 14 d. 
įstatymu Nr. IX-78

3. 1963 m. Vienos konvencija dėl atsakomybės už branduolinę 
žalą (The 1963 Vienna Convention on Civil Liability in the Field of 
Nuclear Energy)

LR Seimo 1993 m. lapkričio 30 d. 
įstatymu Nr. I-314 pripažinta turinčia 
įstatymo galią Lietuvoje

4. Papildomas protokolas, apibrėžiantis Vienos konvencijos ir 
Paryžiaus konvencijos taikymą (The 1988 Joint Protocol Relating to the 
Application of the Vienna Convention and Paris Convention)

LR Seimo 1993 m. lapkričio 30 d. 
įstatymu Nr. I-314 pripažinta turinčia 
įstatymo galią Lietuvoje

5. 1986 m. Konvencija dėl ankstyvos informacijos apie 
branduolinę avariją (The 1986 Convention on Early Notification of a 
Nuclear Accident) 

Prisijungta LR Vyriausybės 1994 m. 
spalio 13 d. nutarimu Nr. 972

6. 1979 m. Konvencija dėl branduolinių medžiagų fizinės 
apsaugos (The 1979 Convention on Physical Protection of Nuclear 
Materials)

Prisijungta LR Vyriausybės 1993 m. 
lapkričio 16 d. potvarkiu Nr. 778p

7. 1994 m. Branduolinio saugumo konvencija (The 1994 Convention 
on Nuclear Safety)

Ratifikuota LR Seimo 1995 m.  
spalio 17 d. nutarimu Nr. I-1063

8. Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis 
(Comprehensive Nuclear -Test -Ban Treaty)

Ratifikuota LR Seimo 1999 m.  
spalio 28 d. įstatymu Nr. VIII-1372

9. Konvencija dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus 
radiologiniam pavojui (Convention on Assistance in the Case of a 
Nuclear Accident or Radiological Emergency)

Ratifikuota LR Seimo 2000 m.  
liepos 20 d. įstatymu Nr. VIII-1882

10. 1997 m. Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija (Joint 
Convention on the Safe Management of the Spent Fuel and Radioactive 
Waste)

Ratifikuota LR Seimo 2003 m.  
gruodžio 18 d. įstatymu Nr. IX-1921
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11. 1997 m. Papildomos kompensacijos už branduolinę žalą 
konvencija (The 1997 Convention on Supplementary Compensation 
for Nuclear Damage)

Pasirašyta 1997 m. rugsėjo 30 d.

12. Protokolas dėl 1963 m. Vienos konvencijos dėl civilinės 
atsakomybės už branduolinę žalą pakeitimo (Protocol to Amend 
the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage)

Pasirašyta 1997 m. rugsėjo 30 d.

13. airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, italijos 
Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, 
Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, 
europos atominės energijos Bendrijos ir tarptautinės atominės 
energijos agentūros susitarimas, įgyvendinantis sutarties dėl 
branduolinio ginklo neplatinimo iii straipsnio 1 ir 4 dalis

Ratifikuota LR Seimo  
2007 m. kovo 13 d.  
įstatymu Nr. X-1051

14. airijos, austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos 
Karalystės, Graikijos Respublikos, ispanijos Karalystės, 
italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, 
Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, suomijos 
Respublikos, Švedijos 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, papildomasis protokolas

Ratifikuota LR Seimo 
2007 m. kovo 13 d. 
įstatymu Nr. X-1051

15. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimas 
(Amendment of the Convention of Physical protection of Nuclear 
Material)

Ratifikuota LR Seimo 
2008 m. gegužės 20 d. 
įstatymu Nr. X-1548

VATESI 2009 m. dalyvavo rengiant Branduolinės saugos 
konvencijos, ratifikuotos LR Seimo 1995 m. spalio 17 d. nu-
tarimu Nr. I-1063, naują vertimo į lietuvių kalbą redakciją.

europos sąjungos teisės aktai

Europos Komisija, reaguodama į didėjantį branduolinės 
energetikos vaidmenį ES energetikos sektoriuje ir numaty-
dama jos tolesnę plėtrą, siekdama užtikrinti branduolinę 
saugą,  atsižvelgdama į Branduolinės saugos konvenciją 
ir kitus tarptautinius dokumentus, priėmė 2009 m. birželio 
25 d. Tarybos direktyvą 2009/71/Euratomas, kuria nustato-
ma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos 
sistema (Branduolinės saugos direktyva), kurios pagrindinis 
tikslas – pasiekti aukštą branduolinės saugos lygį Bendrijo-
je, jį išlaikyti ir nenutrūkstamai tobulinti, taip pat sustiprinti 
ES valstybių narių reguliuojančių institucijų vaidmenį užtik-
rinant branduolinę saugą. Branduolinės saugos direktyvoje 
visiškai pripažįstama valstybės narės teisė apsispręsti dėl 
branduolinės energijos naudojimo. Šia Bendrijos branduo-
linės saugos sistema tikimasi pasiekti keletą tikslų: sustip-
rinti ES valstybių narių reguliuojančių institucijų vaidmenį, 
pirminę licencijos turėtojo atsakomybę už branduolinę 
saugą, sustiprinti reguliuojančios institucijos nepriklauso-
mumą, užtikrinti skaidrumą klausimuose, susijusiuose su 
branduolinių įrenginių sauga, reguliarią saugos priežiūrą, 
branduolinės saugos ekspertų prieinamumą, branduolinės 
saugos prioritetą. Iki 2011 m. liepos 22 d. turės būti priimti 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini įgyvendinti Branduolinės 
saugos direktyvą. 

2009 m. VATESI dalyvavo naujos Tarybos Direktyvos 
dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo (angl. Directive on the management of radioactive 
waste and spent fuel) projekto rengimo procese, kuris bus 
tęsiamas ir 2010 m.

Lietuvos Respublikos įstatymai ir 
poįstatyminiai teisės aktai

Pagrindinis branduolinės energetikos naudojimą Lietu-
voje reguliuojantis teisės aktas – 1996 m. priimtas Lietuvos 
Respublikos branduolinės energijos įstatymas. Kiti įstaty-
mai, tiesiogiai susiję su saugiu branduolinės energetikos 
naudojimu, yra šie: Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos radiaci-
nės saugos įstatymas, Lietuvos Respublikos strateginių pre-
kių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės 
įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kt.

Lietuvai pradėjus planuoti ir vykdyti parengiamuosius 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbus buvo pri-
imti šie įstatymai: Lietuvos Respublikos valstybės įmonės 
Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavi-
mo nutraukimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės 
įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nu-
traukimo fondo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės 
įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papil-
domų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas. 2009 m. 
lapkričio 4 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1448 „Dėl 
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Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės antrojo 
bloko sustabdymo“. 

2009 m. lapkričio 25 d. LR Vyriausybė nutarimu 
Nr. 1609 patvirtino Lietuvos Respublikos branduolinės 
saugos įstatymo koncepciją. Šis įstatymas turi sustiprinti 
branduolinės saugos reguliavimo sistemą ir nustatyti bran-
duolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų naudojimo, vežimo, radioaktyviųjų 
atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo branduo-
linės saugos valstybinį reguliavimą ir priežiūrą, branduolinę 
saugą reguliuojančios institucijos funkcijas ir atsakomybę, 
kitų valstybės ir įstaigų įgaliojimus atliekant administraci-
nes procedūras, branduolinės energetikos objektus eks-
ploatuojančių organizacijų ir kitų institucijų, įstaigų, kurių 
veikla susijusi su branduolinės saugos užtikrinimu, funkci-
jas ir atsakomybę. Įstatymas taip pat reguliuos branduoli-
nės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro 
ciklo medžiagų naudojimo, vežimo, radioaktyviųjų atliekų 
ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo radiacinę ap-
saugą kaip branduolinės saugos priemonių dalį. Siekiant 
įgyvendinti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus TATENA 
garantijų ir Euratomo sutarties garantijų srityje, taip pat 

terorizmo prevencijos priemones branduolinės energeti-
kos objektuose, į šį įstatymą bus įtrauktos normos, regu-
liuojančios branduolinių medžiagų ir branduolinės ener-
getikos objektų fizinę saugą – neatskiriamą branduolinės 
saugos užtikrinimo dalį, ir branduolinio ginklo neplatini-
mo klausimus. Įstatyme bus reglamentuojami gyventojų 
apsaugos ir branduolinių, radiologinių avarijų ir incidentų 
prevencijos, jų pasekmių likvidavimo pagrindai.

Dėl branduolinės saugos reguliavimo sistemos stipri-
nimo ir pertvarkymo reikės pakeisti kitus įstatymus, kurie 
susiję su branduolinės saugos ir radiacinės apsaugos re-
guliavimu, taip pat priimti reikiamus poįstatyminius teisės 
aktus, skirtus šių įstatymų įgyvendinimui (žr. skyrių „Naujos 
atominės elektrinės projekto teisinis reguliavimas“).

2009 m. VATESI taip pat dalyvavo rengiant Lietuvos Res-
publikos VĮ Ignalinos AE darbuotojų papildomų užimtumo 
ir socialinių garantijų įstatymo pakeitimų projektą, Lietuvos 
Respublikos radiacinės saugos įstatymo pakeitimų projek-
tą, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įstatymo pakeitimų projektą, Lietuvos Respublikos bran-
duolinės energijos įstatymo pakeitimų projektą, taip pat 
kitų įstatymų projektus.
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ae – atominė elektrinė; 
aLs – avarijų lokalizavimo sistema;
BeO – branduolinės energetikos objektas;
BiPL – LEI Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija; 
BĮsL – LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorija; 
BsK – Branduolinės saugos konvencija; 
BtG – Branduolinių tiekėjų grupė; 
B1 – panaudoto branduolinio kuro saugyklos 

projektas; 
B19-1 – labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 

saugyklos projektas; 
B234 – Ignalinos AE išėmimo iš senų saugyklų 

(B2 projektas) ir kietųjų atliekų apdorojimo ir 
saugojimo komplekso projektas; 

B34 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir 
saugojimo komplekso projektas; 

B9-2 – reaktoriaus dujų kontūro išmontavimo ir de-
zaktyvavimo projektas; 

Dsa – deterministinė saugos analizė;
eCURie – Europos Bendrijos skubaus keitimosi informa-

cija apie radiologines situacijas sistema; 
eePiC – Europos eksploatavimo patirties informacinis 

centras; 
eK – Europos Komisija; 
eNaC – TATENA ankstyvojo perspėjimo apie branduo-

lines ir radiologines avarijas sistema; 
eNsReG – Europos branduolinę saugą reguliuojančių 

institucijų grupė; 
eO – eksploatuojanti organizacija; 
es – Europos Sąjunga; 
esMtC – Elektromagnetinio suderinamumo mokslinio 

tyrimo centras; 
eURatOM – Europos atominės energijos bendrija;
Fi – Fizikos institutas; 
Gaa – greitaeigė avarinė apsauga; 
GPa – gaisro pavojaus analizė; 
GRs – Vokietijos objektų ir reaktorių saugos asociacija;
GWh – gigavatvalandė; 
HLG – Branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukš-

to lygio atstovų grupė;
iCG – VATESI branduolinės saugos tarptautinė ben-

dradarbiavimo grupė;
ignalinos ae – Ignalinos atominė elektrinė;
iGPK – instaliuotos galios panaudojimo koeficientas; 
iNes – Tarptautinė branduolinių įvykių skalė; 
iRRs – Jungtinė reguliavimo veiklos įvertinimo misija; 
iRRt – Tarptautinė branduolinės saugos reguliavimo 

įvertinimo misija; 
iRsN – Prancūzijos branduolinės saugos ir radiacinės 

apsaugos institutas;

Santrumpos

JtC – Jungtinis tyrimų centras; 
Kkal – kilokalorija; 
KtU – Kauno technologijos universitetas; 
KUs – kokybės užtikrinimo sistema; 
KWh – kilovatvalandė;
Lei – Lietuvos energetikos institutas; 
MBZ – medžiagų balanso zona; 
msv – milisivertas (apšvitos vienetas); 
MtBL – LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija; 
MtPO – mokslinės techninės paramos organizacijos; 
MW – megavatas; 
MWd/ŠiR – megavatas per dieną / šilumą išskiriantis 

elementas; 
NaVV – neprojektinių avarijų valdymo vadovas;
NRC – JAV Branduolinio reguliavimo komisija; 
NtD – normatyviniai techniniai dokumentai; 
OeCD – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija; 
OsaRt – TATENA Eksploatavimo saugos įvertinimo 

misija;
PaV – poveikio aplinkai vertinimas;
PBKs – panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo 

saugykla;
PNs – papildomi neutronų sugėrikliai;
PPR – planinis perspėjamasis remontas; 
PŠiR – panaudota šilumą išskirianti rinklė;
Raas – reaktoriaus avarinio aušinimo sistema;
Rata – Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra; 
RBMK – kanalinis didelio galingumo reaktorius;
RHWG – WENRA Reaktorių saugos suderinimo darbo 

grupė;
siP – saugos gerinimo programa;
sOai – simptominė avarinė instrukcija;
ssM – Švedijos radiacinės saugos institucija;  
sss – saugai svarbios sistemos; 
tsa – tikimybinė saugos analizė;
Vatesi – Valstybinė atominės energetikos saugos 

inspekcija;
VGtU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 
Viti – Valstybinis informacinės technologijos 

institutas;
Vt – Tarptautinės atominės energijos agentūros 

(TATENA) Valdytojų taryba; 
tateNa – Tarptautinė atominės energijos agentūra;
WeNRa – Vakarų Europos valstybių branduolinės sau-

gos reguliatorių asociacija;
WGNs – Branduolinės saugos gerinimo veiklos darbo 

grupė;
WGWD – WENRA Eksploatavimo nutraukimo ir radioak-

tyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė. 
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