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Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) kompe-
tencija – sukurti reikalavimų sistemą branduolinei bei fizinei saugai, radiacinei 
apsaugai ir branduolinių medžiagų apskaitai, bei, vadovaujantis šiais reikalavi-
mais, vykdyti veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimą ir priežiūrą. VA-
TESI veikia siekdama įgyvendinti strateginį tikslą – užtikrinti aukštą branduoli-
nės saugos lygį branduolinėje energetikoje.

Praėjusiais metais VATESI specialistai pagrindinį dėmesį skyrė Ignalinos atominės 
elektrinės (toliau – Ignalinos AE) galutinai sustabdytų blokų saugos priežiūrai, ra-
dioaktyviųjų atliekų įrenginių ir saugyklų statybos projektams licencijuoti, bran-
duolinės energetikos teisinės reguliavimo sistemai tobulinti ir personalo moky-
mams, rengiantis naujos atominės elektrinės projekto priežiūros darbams.

Per 2010 metus, peržiūrėjus ir įvertinus Ignalinos AE pateiktus saugą pagrin-
džiančius dokumentus, buvo išduota viena eksploatavimo nutraukimui svarbi 
licencija – statyti naują labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą. 

2011 metais VATESI ir toliau nuosekliai vykdys licencijuotų branduolinės ener-
getikos objektų priežiūrą – vykdys inspekcijas ir patikrinimus, nagrinės padi-
dintos rizikos objektų saugos pagrindimo bei kitus saugos požiūriu svarbius 
dokumentus. Bus toliau atnaujinami ir rengiami nauji branduolinę saugą regla-
mentuojantys teisės aktai. 

Atsižvelgiant į Vyriausybės prioritetuose numatytą siekį įgyvendinti naujos at-
ominės elektrinės projektą bei vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutrauki-
mą, yra tobulinama branduolinės saugos teisės aktų sistema. Yra parengti ir 
2010 m. pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos branduo-
linės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos 
branduolinės saugos įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir su jais susiję kiti įsta-
tymų projektai. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas ir Lietuvos 
Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendins 

Apie mus –
Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija

VATESI viršininko pavaduotojas,
laikinai vykdantis viršininko funkcijas
Michailas DEMčENKO

Viršininko žodis
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2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvą 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma 
Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema. Šiems įstaty-
mams įgyvendinti VATESI turės parengti juos įgyvendinančius teisės aktus.

Naujos atominės elektrinės statyba yra rimtas uždavinys visai valstybinei regu-
liavimo ir priežiūros sistemai, ypač pagrindinei branduolinės energetikos saugą 
reguliuojančiai institucijai VATESI – per palyginti trumpą laikotarpį peržiūrėti ir 
patobulinti egzistuojančius branduolinės saugos reikalavimus, kur reikia, pa-
rengti naują teisinę norminę bazę, įdarbinti ir parengti kvalifikuotus specialistus 
naujos atominės elektrinės projektavimo ir statybos, o vėliau ir eksploatavimo 
priežiūrai. Siekdama tinkamai pasirengti, VATESI jau nuo 2007 m. rengia naujus 
ir tobulina esamus teisės aktus, priima į darbą ir ruošia naujus specialistus. Ren-
giant naujus specialistus naudojamasi tarptautinių paramos projektų galimy-
bėmis, išsiunčiant juos mokytis į labiau pažengusių branduolinėje energetikoje 
užsienio šalių reguliuojančias institucijas.

Atitinkamas VATESI pasirengimas jau būtinas šiuo metu konsultuojant bran-
duolinės saugos ir radiacinės apsaugos bei licencijavimo klausimais už naujos 
elektrinės projekto parengiamųjų darbų vykdymą atsakingą UAB „Visagino at-
ominė elektrinė“. 2011 metais turės būti nustatyti tikslūs branduolinės saugos 
ir radiacinės apsaugos reikalavimai reaktoriams, kadangi šiuo laikotarpiu jau 
turi būti rengiama naujos atominės elektrinės techninė specifikacija. Rengiant 
techninę specifikaciją bus naudojamasi ir pasirinktos aikštelės įvertinimo bran-
duolinės saugos atžvilgiu rezultatais (aikštelės vertinimo ataskaita). VATESI spe-
cialistai taip pat turės išanalizuoti ir suderinti pastarąją ataskaitą.  
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VATESI misija ir                                     
pagrindiniai uždaviniai

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) – pagrindinė bran-
duolinės 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 patikrini-
mus 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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, įkurta 1991 m., VATESI virši-
ninkas tiesiogiai atskaitingas Ministrui Pirmininkui.

Pagrindiniai VATESI uždaviniai:

 Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos objektų saugos valstybinis re-
guliavimas ir priežiūra;

 Branduolinės energetikos objektuose esančių radioaktyviųjų atliekų tvarky-
mo saugos valstybinis reguliavimas ir priežiūra;

 Branduolinių medžiagų ir technologijų naudojimo taikiems tikslams priežiū-
ra (Tarptautinės atominės energetikos agentūros (toliau – TATENA) ir Europos 
atominės energetikos bendrijos (toliau – EURATOM) garantijų taikymas);

 Branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinės saugos 
valstybinis reguliavimas ir priežiūra;

 Branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo saugos valstybinis reguliavimas ir 
priežiūra;

 Avarinė parengtis. 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas yra ilgas procesas. Šio proceso metu 
vykdomos veiklos atitikimą branduolinės saugos reikalavimams vertina ir pri-
žiūri VATESI – nagrinėja saugą pagrindžiančius dokumentus, derina modifikaci-
jas, atlieka patikrinimus. Pažymėtina, kad Ignalinos AE reaktoriai RBMK-1500 yra 
kanalinio-grafitinio tipo, o pasaulyje nėra nė vieno tokios konstrukcijos reak-
toriaus išmontavimo atvejo praktikos. 2000 m. VATESI išdavė licenciją eksploa-
tuoti Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugyklą, kurioje specialiuose 
konteineriuose saugomas panaudotas branduolinis kuras. Šiuo metu saugykla 
pilnai užpildyta ir yra statoma nauja panaudoto branduolinio kuro saugykla, 
kad joje būtų galima sutalpinti galutinai sustabdytuose Ignalinos AE blokuose 
esantį branduolinį kurą. Šią veiklą taip pat vertina ir prižiūri VATESI. 
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VATESI didelį dėmesį skiria pasirengimui naujos atominės elektrinės projekto 
įgyvendinimui, rengdama branduolinės saugos reikalavimus, ruošdama dar-
buotojus tinkamai atlikti naujos atominės elektrinės saugos reguliavimo ir prie-
žiūros darbus. Rengiantis statyti atominę elektrinę, kiekvienas proceso etapas 
turi būti griežtai reglamentuotas ir tam turi būti iš anksto pasiruošta, nes naujos 
atominės elektrinės statyba yra ilgas, sudėtingas ir atsakingas procesas. 

Pirminę atsakomybę už branduolinės energetikos objektų bei veiklos su bran-
duolinėmis medžiagomis saugos užtikrinimą atitenka šiuos objektus eksplo-
atuojančioms arba atitinkamą veiklą su branduolinėmis medžiagomis vyk-
dančioms organizacijoms. Lietuvoje už saugią galutinai sustabdytų branduo-
linių reaktorių būklę atsako VĮ ,,Ignalinos atominė elektrinė“, VĮ „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo agentūra“ prižiūri uždarytą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 
saugyklą, o AB „Lietuvos geležinkeliai“ turi galiojančią branduolinių medžiagų 
transportavimo licenciją.

Ignalinos AE, kurioje buvo eksploatuojami du RBMK tipo branduoliniai reakto-
riai (kiekvieno projektinė elektrinė galia – po 1 500 megavatų), perduota Lietu-
vai 1991 m., atkūrus šalies nepriklausomybę. Lietuva tapo 31-ąja valstybe, nau-
dojančia branduolinę energiją elektros energijai gaminti. Šalis įsipareigojo, jog 
eksploatuodama Ignalinos AE nesukels branduolinės grėsmės gyventojams ir 
aplinkai, o branduolinės medžiagos bei technologijos bus naudojamos tik tai-
kiems tikslams. 2004 m. buvo sustabdyta Ignalinos AE pirmojo bloko veikla, o 
2009 m. gruodžio 31 d. – antrasis blokas. 

Rengdamasi Ignalinos AE uždarymui, 2010 m. VATESI išdavė vieną licenciją 
VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, pagal kurią leidžiama statyti naują labai mažo 
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą. 

Siekiant užtikrinti 24 valandų per parą ryšį su Lietuvos Respublikos institucijų ir 
tarptautinių organizacijų avarinės parengties struktūromis, VATESI paskirti anks-
tyvojo pranešimo specialistai, kurie bet kuriuo paros metu pasirengę priimti ar 
perduoti informaciją apie įvykusias branduolines ar radiologines avarijas Lietu-
voje 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 pasirengęs pradėti veiklą. 

VATESI rengia branduolinės saugos reikalavimus ir taisykles, prižiūri, kad jų būtų 
laikomasi branduolinės energetikos objektuose ar vykdant veiklą, susijusią su 
branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis. VATESI, nusta-
čiusi pažeidimus, turi teisę taikyti atitinkamas poveikio priemones, pavyzdžiui, 
įpareigoti branduolinės energetikos objektą eksploatuojančią organizaciją pa-
rengti koreguojamas priemones, sustabdyti darbus ar netgi sustabdyti ar pa-
naikinti VATESI išduotos licencijos ar leidimo galiojimą.
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Vatesi struktūra

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 naudojimą;

 užtikrinti tinkamą branduolinės energetikos objektų licencijavimą, saugos 
įvertinimą ir priežiūrą;

 užtikrinti reikiamą įgyvendinamų Europos Sąjungos paramos projektų kontrolę;

 užtikrinti tinkamą VATESI darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

 užtikrinti efektyvų informacijos valdymą ir naudojimą.

Atsižvelgiant į pasikeitusius reikalavimus bei nuolat tobulinant kokybės užti-
krinimo dokumentus, 2010 m. VATESI buvo patvirtinti 3 nauji ir atnaujinta 15 
kokybės vadybos sistemos procedūrų aprašų ir instrukcijų.
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pagrindiniai įvykiai
kovo 5 d. VATESI išdavė licenciją VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ statyti naują 
labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą. 

gegužės 24–27 d. VATESI kvietimu Lietuvoje lankėsi Tarptautinės atominės 
energetikos agentūros (toliau – TATENA) suformuota ekspertų grupė. Jų vizito 
tikslas – pateikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl VATESI šių naujai rengiamų 
branduolinę saugą reglamentuojančių normatyvinių techninių dokumentų 
projektų: „Bendrieji atominių elektrinių saugos užtikrinimo reikalavimai“, „Ato-
minių elektrinių reaktoriaus aušinimo sistemų projektavimo taisyklės“ bei „At-
ominių elektrinių elektros energijos tiekimo sistemų projektavimo, įrengimo ir 
eksploatavimo taisyklės“. 

birželio 14–16 d. Lietuvoje lankėsi TATENA generalinis direktorius Jukija (Yuki-
ya) Amano. 

rugpjūčio 27 d. VATESI pateikė TATENA penktąją Lietuvos ataskaitą apie įsipa-
reigojimų pagal Branduolinės saugos konvencijos įgyvendinimą. 

rugpjūčio 30–rugsėjo 3 d. TATENA, VATESI kartu su UAB „Visagino atomine 
elektrinė“ Vilniuje organizavo regioninius mokymo kursus „Kompiuterių saugu-
mas branduolinės energetikos objektuose“. 

rugsėjo 21 d. TATENA 54-osios Generalinės konferencijos metu, Vienoje (Austri-
ja) Jungtinių Amerikos Valstijų Branduolinio reguliavimo komisijos (NRC) pirmi-
ninkas Gregory Jaczko ir VATESI viršininko pavaduotojas, laikinai vykdantis virši-
ninko funkcijas, Michailas Demčenko pasirašė Susitarimą dėl keitimosi technine 
informacija ir bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje tarp VATESI ir NRC, 
kuriuo dar penkeriems metams pratęsiamas VATESI ir NRC bendradarbiavimas. 

 
 
Spalio 27 d. suteikta teis  gyvendinti Ignalinos AE pastato, kuriame yra 1-ojo 

energijos bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos dalis, rengini  išmontavimo ir 
dezaktyvavimo projekt .  

 
         Lapkri io 3 d. Europos Komisija pateik  Tarybai Panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyvi j  atliek  tvarkymo direktyvos projekt . Tikimasi, kad Europos Komisija 
patvirtins Direktyv  2011 m., o perk lus Direktyvos nuostatas  šali  nari  nacionalin  teis  
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvi j  atliek  tvarkymo programos turi b ti 
parengtos iki 2015 m.  
 

Gruodžio 3 d. Kijeve (Ukraina) Ukrainos valstybinio branduolinio reguliavimo 
komiteto vadov  Jelena Mikolai iuk ir VATESI viršininko pavaduotojas, laikinai vykdantis 
viršininko funkcijas, Michailas Dem enko pasiraš  Susitarim  d l keitimosi informacija ir 
bendradarbiavimo branduolin s energijos naudojimo taikiais tikslais saugos reguliavimo 
srityje.  

 
 
Gruodžio 9 d. VATESI leido prad ti sustabdyto Ignalinos AE antrojo energijos bloko 

eksploatavimo užbaigim  ir rengtis išmontavimo projektams. Galutinai sustabdžius 

spalio 27 d. suteikta teisė įgyvendinti Ignalinos AE pastato, kuriame yra 1-ojo 
energijos bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos dalis, įrenginių išmon-
tavimo ir dezaktyvavimo projektą. 

lapkričio 3 d. Europos Komisija pateikė Tarybai Panaudoto branduolinio kuro 
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo direktyvos projektą. Tikimasi, kad Europos Ko-
misija patvirtins Direktyvą 2011 m., o perkėlus Direktyvos nuostatas į šalių narių 
nacionalinę teisę panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarky-
mo programos turi būti parengtos iki 2015 m. 
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Spalio 27 d. suteikta teis  gyvendinti Ignalinos AE pastato, kuriame yra 1-ojo 

energijos bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos dalis, rengini  išmontavimo ir 
dezaktyvavimo projekt .  

 
         Lapkri io 3 d. Europos Komisija pateik  Tarybai Panaudoto branduolinio kuro ir 
radioaktyvi j  atliek  tvarkymo direktyvos projekt . Tikimasi, kad Europos Komisija 
patvirtins Direktyv  2011 m., o perk lus Direktyvos nuostatas  šali  nari  nacionalin  teis  
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvi j  atliek  tvarkymo programos turi b ti 
parengtos iki 2015 m.  
 

Gruodžio 3 d. Kijeve (Ukraina) Ukrainos valstybinio branduolinio reguliavimo 
komiteto vadov  Jelena Mikolai iuk ir VATESI viršininko pavaduotojas, laikinai vykdantis 
viršininko funkcijas, Michailas Dem enko pasiraš  Susitarim  d l keitimosi informacija ir 
bendradarbiavimo branduolin s energijos naudojimo taikiais tikslais saugos reguliavimo 
srityje.  

 
 
Gruodžio 9 d. VATESI leido prad ti sustabdyto Ignalinos AE antrojo energijos bloko 

eksploatavimo užbaigim  ir rengtis išmontavimo projektams. Galutinai sustabdžius 

gruodžio 3 d. Kijeve (Ukraina) Ukrainos valstybi-
nio branduolinio reguliavimo komiteto vadovė 
Jelena Mikolaičiuk ir VATESI viršininko pavaduoto-
jas, laikinai vykdantis viršininko funkcijas, Michai-
las Demčenko pasirašė Susitarimą dėl keitimosi 
informacija ir bendradarbiavimo branduolinės 
energijos naudojimo taikiais tikslais saugos regu-
liavimo srityje. 

gruodžio 9 d. VATESI leido pradėti sustabdyto 
Ignalinos AE antrojo energijos bloko eksploatavimo užbaigimą ir rengtis išmon-
tavimo projektams. Galutinai sustabdžius Ignalinos AE, ji nebegamina elektros 
energijos, todėl jos veikla turi būti vykdoma pagal naujus parametrus: nerei-
kalingos sistemas izoliuojamos, kai kurios saugos sistemos modifikuojamos, 
kitos dirba kaip anksčiau. Panaudotą branduolinį kurą iškrauti į kuro išlaikymo 
baseinus Ignalinos AE galės suderinusi su VATESI kuro iškrovimo programą bei 
jos saugos pagrindimą. 

gruodžio 27 d. VATESI Ignalinos AE leido tęsti kietųjų bei bitumuotų radioak-
tyviųjų atliekų saugyklų eksploatavimą.

strateginis veiklos planas ir finansinė veikla
VATESI veikla pagal pobūdį yra ilgalaikė ir tęstinė. Ji planuojama pagal Vyriausy-
bės programą ir prioritetus, Valstybės ilgalaikės raidos strategijos nuostatas. 

2010-2012 m. strateginiame veiklos plane VATESI misijai įgyvendinti nustatytas 
vienas strateginis tikslas – užtikrinti aukštą branduolinės energetikos objektų 
saugos lygį. Strateginio tikslo pasiekimui vertinti numatytas vienas efekto kri-
terijus: branduolinės saugos užtikrinimas – nėra antrojo ir aukštesniojo lygio 
neįprastų įvykių pagal Tarptautinę branduolinių įvykių skalę (INES).

Strateginiam tikslui įgyvendinti 2010 m. buvo parengta ir vykdoma viena pro-
grama: ,,Branduolinės saugos viešasis ir vidinis administravimas“. Šiai programai 
įgyvendinti suformuluoti keturi tikslai:

 autorizuoti ir kontroliuoti branduolinės energetikos licencijuojamą vei-
klą – užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytųjų reikalavimų,

 užtikrinti nuolatinį branduolinės saugos, fizinės saugos ir radiacinės apsau-
gos reguliavimo ir priežiūros sistemos tobulinimą, kad ji atitiktų TATENA 
ir Vakarų Europos valstybių branduolinės saugos reguliatorių asociacijos 
(WENRA) rekomendacijas bei geriausią tarptautinę praktiką, Europos Sąjun-
gos, tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės normas,

 užtikrinti, kad institucijos struktūra būtų tvarkoma, dokumentai, personalas, 
turimi materialiniai ir finansiniai ištekliai būtų valdomi taip, kad būtų efekty-
viai vykdomos institucijos funkcijos,

 pasirengti naujos atominės elektrinės projektavimo ir statybos priežiūrai.
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Įgyvendinant šiuos tikslus siekiama ir toliau mažinti įvykių bei avarijų tikimy-
bę branduolinės energetikos objektuose, gerinti sutrikimų ir avarijų preven-
cijos priemonių kokybę, tobulinti VATESI vidinį administravimą bei priimamų 
sprendimų kokybę. Be to, siekiama laiku pasirengti naujos atominės elektrinės 
projektavimo ir statybos priežiūrai. Programos finansavimo šaltinis – valstybės 
biudžeto asignavimai.

VATESI programos įgyvendinimui 2010 m. buvo patvirtinta 4295 tūkst. Lt valsty-
bės biudžeto asignavimų, skirta ir panaudota (kasinės išlaidos) 3904,5 tūkst. Lt 
arba 90,9 %. Biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal paskirtį, t.y. pagal išlai-
dų sąmatoje patvirtintus ekonominio klasifikavimo straipsnius, neviršijant jų.   

Valstybės biudžeto asignavimų naudojimas 2005–2010 m.

Pasirengimas
naujos atominės elektrinės

licencijavimui 
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Pasirengimas
naujos atominės elektrinės

licencijavimui 
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naujos atominės elektrinės projekto teisinis reguliavimas

Pagrindinių teisės aktų sistemos tobulinimas Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, kuri patvirtinta Lietuvos Respu-
blikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), 
numatyta, jog bus tęsiamas naujos atominės elektrinės projekto įgyvendinimas. 
Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plane, pa-
tvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu 
Nr. 1442 (Žin., 2008, Nr. 4-131), numatytos šios priemonės, susijusios su bran-
duolinės saugos teisės aktų rengimu:

1) parengti teisės aktų, reglamentuojančių naujos atominės elektrinės projek-
tavimo, statybos ir eksploatavimo branduolinę saugą, projektus;

2) parengti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo projektą;

3) parengti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektą. 
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2010 m. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo projektas buvo 
pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui. Šio įstatymo pagrindinis tiks-
las – stiprinti branduolinę saugą, parengti branduolinės saugos teisinio regu-
liavimo aplinką planuojamai branduolinės energetikos infrastruktūros plėtrai, 
detaliai reglamentuoti branduolinės saugos valstybinio reguliavimo ir priežiūros 
funkcijas, tarp jų licencijavimo, leidimų išdavimo ir saugos vertinimo procedū-
ras. Dėl branduolinės saugos reguliavimo sistemos stiprinimo ir pertvarkymo 
reikės pakeisti kitus įstatymus, kurie susiję su branduolinės saugos ir radiacinės 
apsaugos reguliavimu, taip pat priimti reikiamus įstatymų įgyvendinamuosius 
teisės aktus, skirtus šių įstatymų įgyvendinimui. Atsižvelgiant į tai, 2009-2010 m. 
VATESI taip pat dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įsta-
tymo atitinkamų straipsnių pakeitimų projektą, Lietuvos Respublikos radioakty-
viųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, Lietuvos Respubli-
kos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, taip pat kitų 
įstatymų projektus. 

VATESI yra atsakinga už 2009 m. birželio 25 d. 2009 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyvos 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrengi-
nių branduolinės saugos sistema, perkėlimą į nacionalinę teisę. Šios direktyvos 
nuostatos bus perkeltos į Branduolinės energijos įstatymą (Lietuvos Respubli-
kos Seimui yra pateiktas Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 
pakeitimo įstatymo projektas) ir naują Lietuvos Respublikos branduolinės sau-
gos įstatymą (projektas taip pat pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui). 2010 m. 
gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje buvo pritarta tam, kad Lie-
tuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projek-
tas ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo projektas ir kiti susiję 
įstatymų projektai būtų svarstomi 2011 m. pavasario sesijoje (VI sesija). Atsižvel-
giant į tai, 2011 metais VATESI prioritetas yra teisės aktų, reikalingų įgyvendinti 
šiuos įstatymus ir įstatymų pakeitimus, parengimas. 

Branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių sistemos kūrimas
Tam, kad Lietuvoje planuojama statyti nauja atominė elektrinė būtų saugiai 
eksploatuojama ir atitiktų kiek įmanoma aukštesnį branduolinės saugos lygį, 
būtina, visų pirma, sukurti branduolinės saugos reikalavimų sistemą, užtikri-
nančią šių tikslų pasiekimą. 

Dar 2008 m. VATESI apsisprendė rengti su naujos atominės elektrinės projekto 
įgyvendinimu susijusius branduolinės saugos reikalavimus ir taisykles remian-
tis TATENA saugos reikalavimais ir vadovais, taip pat WENRA saugos lygiais bei 
kitų tarptautinių organizacijų bei šalių gerąja praktika. Užsibrėžtas tikslas – iki 
2012 metų sukurti branduolinės saugos reikalavimų sistemą sėkmingam naujos 
atominės elektrinės licencijavimui. Taip pat nuspręsta, kad kol nepriimtas spren-
dimas dėl reaktoriaus technologijos, reikalavimai ir taisyklės bus bendro pobū-
džio, kad nebūtų užkirstas kelias įvairių technologijų pasirinkimui – tiek atomi-
nėms elektrinėms su korpusiniais suslėgto ar verdančio lengvojo bei kanaliniais 
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sunkiojo vandens reaktoriais. Kai tik bus pasirinktas reaktoriaus tipas, VATESI su 
naujos atominės elektrinės projekto įgyvendinimu susijusius branduolinės sau-
gos reikalavimus ir taisykles toliau tobulins, atsižvelgdama į šio reaktoriaus ypa-
tumus bei technologijos tiekėjo šalyje galiojančius reikalavimus bei standartus.

2010 m. patvirtinti šie branduolinės saugos reikalavimai ir taisy-
klės, susiję su naujos atominės elektrinės projekto įgyvendinimu:

 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.3-2010 „Atominių elektrinių aikš-
telių vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. 
liepos 20 d. įsakymu Nr. 22.3-58 (Žin., 2010, Nr. 91-4845);

 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2010 „Vadybos sistemos reikala-
vimai“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 
(Žin., 2010, Nr. 75-3852);

 Branduolinės saugos taisyklės BST-2.1.1-2010 „Atominių elektrinių elektros 
energijos tiekimo sistemų projektavimas, įrengimas ir eksploatavimas“, pa-
tvirtintos VATESI viršininko 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 22.3-91 (Žin., 
2010, Nr. 141-7239).

Taip pat 2010 m. VATESI specialistai rengė šiuos naujus teisės aktų projektus:

 Atominių elektrinių projektavimo reikalavimai;

 Deterministinės saugos analizės reikalavimai;

 Tikimybinės saugos analizės reikalavimai;

 Atominės elektrinės saugos analizės ataskaitos turinio reikalavimai;

 Branduolinę saugą pagrindžiančių dokumentų rengimo ir derinimo su re-
guliuojančia institucija reikalavimai;

 Atominių elektrinių reaktoriaus aušinimo sistemų projektavimo, įrengimo ir 
eksploatavimo taisyklės;

 Kontrolės ir valdymo sistemų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo taisyklės;

 Atominių elektrinių reaktoriaus apsauginio gaubto sistemų projektavimo, 
įrengimo ir eksploatavimo taisyklės.

Planuojama šiuos teisės aktus suderinti ir patvirtinti 2011 m. 

Svarbu pažymėti, kad 2010 m. gegužės 24–27 dienomis VATESI kvietimu Lie-
tuvoje lankėsi TATENA suformuota ekspertų grupė. Jų vizito tikslas – pateikti 
rekomendacijas ir pasiūlymus dėl VATESI naujai rengiamų branduolinės saugos 
reikalavimų ir taisyklių projektų, susijusių su atominių elektrinių aikštelių verti-
nimu, projektavimu ir eksploatavimu, reaktoriaus aušinimo bei elektros energi-
jos tiekimo sistemų projektavimu, įrengimu ir eksploatavimu. Svarbu paminėti, 
kad ekspertai ne tik pripažino, kad VATESI naujai rengiami dokumentų projektai 
iš esmės atitinka TATENA saugos standartus, tačiau pateikė vertingų pasiūlymų, 
kaip juos tobulinti. Atsižvelgiant į TATENA ekspertų pateiktas rekomendacijas 
ir pasiūlymus VATESI tobulins rengiamus dokumentus ir prireikus organizuos 
panašias misijas ateityje.
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VATESI viršininko 2010 m. lapkri io 26 d. sakymu Nr. 22.3-91 (Žin., 2010, Nr. 141-
7239). 

Taip pat 2010 m. VATESI specialistai reng  šiuos naujus teis s akt  projektus: 
 Atomini  elektrini  projektavimo reikalavimai; 
 Deterministin s saugos analiz s reikalavimai; 
 Tikimybin s saugos analiz s reikalavimai; 
 Atomin s elektrin s saugos analiz s ataskaitos turinio reikalavimai; 
 Branduolin  saug  pagrindžian i  dokument  rengimo ir derinimo su 

reguliuojan ia institucija reikalavimai; 
 Atomini  elektrini  reaktoriaus aušinimo sistem  projektavimo, rengimo ir 

eksploatavimo taisykl s; 
 Kontrol s ir valdymo sistem  projektavimo, rengimo ir eksploatavimo 

taisykl s; 
 Atomini  elektrini  reaktoriaus apsauginio gaubto sistem  projektavimo, 

rengimo ir eksploatavimo taisykl s. 
Planuojama šiuos teis s aktus suderinti ir patvirtinti 2011 m.  
Svarbu pažym ti, kad 2010 m. geguž s 24-27 dienomis VATESI kvietimu Lietuvoje 

lank si TATENA suformuota ekspert  grup . J  vizito tikslas – pateikti rekomendacijas ir 
pasi lymus d l VATESI naujai rengiam  branduolin s saugos reikalavim  ir taisykli  
projekt , susijusi  su atomini  elektrini  aikšteli  vertinimu, projektavimu ir eksploatavimu, 
reaktoriaus aušinimo bei elektros energijos tiekimo sistem  projektavimu, rengimu ir 
eksploatavimu. Svarbu pamin ti, kad ekspertai ne tik pripažino, kad VATESI naujai 
rengiami dokument  projektai iš esm s atitinka TATENA saugos standartus, ta iau pateik  
verting  pasi lym , kaip juos tobulinti. Atsižvelgiant  TATENA ekspert  pateiktas 
rekomendacijas ir pasi lymus VATESI tobulins rengiamus dokumentus ir prireikus 
organizuos panašias misijas ateityje. 

 
2010 m. geguž s 24-27 dienomis misijos darbe dalyvav  TATENA ekspertai ir VATESI 

specialistai 
 

Atomin s elektrin s aikštel s vertinimas 
 
Atsižvelgiant  pasaulin  atomini  elektrini  (toliau – AE) statybos praktik , pirmasis 

AE gyvavimo etapas yra jos aikštel s (statyb  vietos) parinkimas ir vertinimas saugos 
poži riu. 

2010 m. gegužės 24–27 dienomis misijos darbe dalyvavę
TATENA ekspertai ir VATESI specialistai

Atominės elektrinės aikštelės vertinimas
Atsižvelgiant į pasaulinę atominių elektrinių (toliau – AE) statybos praktiką, pir-
masis AE gyvavimo etapas yra jos aikštelės (statybų vietos) parinkimas ir verti-
nimas saugos požiūriu.

Vadovaujantis Atominės elektrinės įstatymo 12 straipsniu naujos AE statybų vie-
ta turi būti parinkta atsižvelgiant į TATENA rekomendacijas. Atsižvelgdama į šias 
nuostatas VATESI parengė ir patvirtino „Atominių elektrinių aikštelių vertinimo 
bendruosius reikalavimus“ (Valstybės žinios, 2010-07-31, Nr. 91-4845). Šis teisės 
aktas buvo parengtas remiantis TATENA saugos reikalavimais bei kitų šalių gerą-
ja praktika. Rengimo metu buvo konsultuotasi su Lietuvos geologijos tarnybos 
bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM specialistais.

AE aikštelės vertinimas saugos požiūriu, kaip galimas AE projekto įgyvendinimo 
atskiras etapas, yra numatytas Seimui pateiktame Branduolinės saugos įstaty-
mo projekte. Kadangi AE aikštelės vertinimas apima daugelį sričių – branduolinę 
saugą, meteorologiją, hidrologiją, geologiją, aviaciją, avarinę parengtį – įstatymo 
projektas numato bendradarbiavimą tarp VATESI ir Civilinės aviacijos administra-
cijos, Lietuvos geologijos tarnybos, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos bei 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM.

ae aikštelės vertinimo metu turi būti pagrįsta, kad:
 numatomoje AE aikštelėje nekils tokių gamtinių ar su žmogaus veikla susiju-

sių pavojų (tektoninių, seismologinių pavojų, potvynių, ekstremalių meteo-
rologinių reiškinių, atsitiktinio lėktuvo kritimo ir kitų), kurių nebūtų įmanoma 
ar racionalu atitinkamai įvertinti būsimosios AE projekte;

 AE eksploatavimo metu ar įvykus AE projekte numatytoms avarijoms pada-
riniai gyventojams bus mažesni nei leistini;

 bus galima tinkamai reaguoti į ekstremalias situacijas, įskaitant branduolines 
avarijas, siekiant apsaugoti žmones nuo žalingo poveikio;
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 bus galima užtikrinti AE ir jos aikštelės aplinkoje esančios teritorijos, kurioje 
numatoma vykdyti AE statybos ir su statyba susijusius darbus, fizinę apsaugą;

 visada bus užtikrintas galutinis AE išsiskiriančios šilumos sugėrimas.

AE aikštelės tinkamumas turi būti pagrįstas visais šiais aspektais, prireikus nuro-
dant galimas koreguojamas priemones, kurias bus būtina įdiegti projektuojant 
ar eksploatuojant AE. AE aikštelės vertinimo rezultatai turi būti pateikti vertinimo 
ataskaitoje.

UAB „Visagino atominė elektrinė“ (UAB VAE) aikštelės vertinimo branduolinės 
saugos požiūriu darbus pradėjo 2008 metais. 2010 metų pabaigoje beveik visi 
darbai buvo užbaigti. 

2009–2010 m. įvyko devynios VATESI ir UAB VAE konsultacijos AE aikštelių verti-
nimo klausimais. 2010 m. lapkričio 8–12 d. UAB VAE įvyko TATENA misija, kurios 
pagrindinis tikslas buvo peržvelgti AE aikštelės vertinimo geologinius aspektus. 
Šioje misijoje taip pat dalyvavo VATESI ir Lietuvos geologijos tarnybos atstovai.

2010 m. pabaigoje VATESI suderino išsamiai analizuojamų įvykių sąrašą, kurį 
UAB VAE pateikė VATESI vadovaudamasi Atominių elektrinių aikštelių vertini-
mo bendraisiais reikalavimais. Šis sąrašas apima galimus gamtinius ir žmogaus 
veiklos sukeltus įvykius, kurie turės būti išsamiai analizuojami AE aikštelių ver-
tinimo ataskaitoje. 

AE aikštelių vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir derinimas yra vienas svarbiau-
sių VATESI darbų 2011 metais.

specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
Branduolinė energetika – sudėtinga mokslo ir technikos sritis, reikalaujanti 
aukštos kompetencijos, specialiųjų žinių ir patirties, kurią reikia nuolat atnau-
jinti bei stebėti joje vykstančius pokyčius, todėl vienas iš prioritetinių VATESI 
tikslų – kvalifikuoti ir specialiųjų žinių turintys darbuotojai. Šis tikslas tapo dar 
aktualesnis Lietuvai priėmus sprendimą statyti naują atominę elektrinę.

Sklandžiai ir kokybiškai saugos peržiūrai bei įvertinimui atlikti naujos atominės 
elektrinės licencijavimo metu būtina tinkamai parengti reikiamus branduoli-
nės saugos teisės aktus, kuriais vadovaujantis VATESI specialistai vertins saugą 
pagrindžiančius dokumentus naujos atominės elektrinės aikštelės vertinimo, 
projektavimo, statybos ir eksploatavimo metu bei vykdys inspekcijas, patikrini-
mus. Rengiant šiuos teisės aktus reikalingi įvairių sričių specialistai, kurie išma-
nytų reaktorių fiziką, termohidrauliką, kontrolės, valdymo ir elektros sistemas, 
medžiagų atsparumą, statybos inžineriją, avarijų analizę, tikimybinės saugos 
analizę, priešgaisrinę saugą, chemiją, suvirinimo technologijas ir neardančios 
kontrolės metodus, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijas, eksploatavi-
mo nutraukimo principus ir kitas reikiamas sritis. 
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Atsižvelgiant į ekonominę situaciją Lietuvoje, 2010 m. VATESI pareigybių skaičius 
nebuvo didintas. VATESI 2010 m. buvo 70 pareigybių. 2010 m. pabaigoje VATESI 
dirbo 68 darbuotojai, iš jų – 59 valstybės tarnautojai. 2010 m. VATESI priėmė 6 
darbuotojus, su 6 darbuotojais nutraukti darbo santykiai. 5 VATESI darbuotojai, iš 
dirbančių branduolinės energetikos srityje, turi daktaro kvalifikacinius laipsnius 
tiksliųjų mokslų srityje, 37 magistro, 5 bakalauro kvalifikacinius laipsnius. 

Atsižvelgiant į vykdomus ir numatomus vykdyti VATESI uždavinius bei susijusį 
su tuo poreikį išlaikyti aukštą VATESI darbuotojų kvalifikaciją, VATESI skiria didelį 
dėmesį darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui. 2010 m. kvalifikaciją kėlė 
60 darbuotojų (86 procentai nuo visų VATESI pareigybių). 2 darbuotojai daly-
vavo valstybės tarnautojų įvadiniuose mokymuose, 59 darbuotojai dalyvavo 
gebėjimų, susijusių VATESI strateginio tikslo programos – branduolinės saugos 
viešasis ir vidaus administravimas – įgyvendinimu, tobulinimo mokymuose. 

Viena iš TATENA statuto nuostatų yra remti mokslininkų ir ekspertų mokymus 
taikios atominės energijos panaudojimo srityje. Ši tarptautinė organizacija yra 
sukaupusi milžinišką patirtį organizuojant įvairius mokymus. Taip pat ji teikia 
finansinę paramą, kuri suteikia galimybę VATESI specialistams gilinti žinias bei 
semtis patirties tokiose organizacijose kaip Jungtinių Amerikos Valstijų bran-
duolinės saugos reguliavimo komisijoje (NRC), Suomijos radiacinės ir branduo-
linės saugos institucijoje (STUK) ir kitose įstaigose bei organizacijose.

Kol Lietuvoje nepasirinktos konkrečios technologijos, VATESI specialistai gilina 
žinias skirtingų reaktorių technologijų srityse tiek savarankiškai studijuodami 
informaciją, tiek dalyvaudami įvairiuose seminaruose bei mokymo kursuose: va-
sario 1–5 dienomis dalyvauta TATENA regioniniame seminare „Sunkiųjų avarijų 
analizė ir avarijų valdymas“ (Armėnija), kovo 9–10 d. – tarptautinėje konferenci-
joje „Iššūkiai statant atomines elektrines“ (Jungtinė Karalystė), gegužės 31–birže-
lio 4 d. – TATENA organizuotame techniniame pasitarime „Saugos kultūra prieš 
pradedant eksploatuoti naujas AE – patirties pasidalinimas ir vertingų pamokų 
mokymasis“ (Austrija), birželio 20–27 d. – mokymo kursuose „Reaktoriaus saugos 
perspektyvos“ (JAV), liepos 24–rugpjūčio 1 d. – mokymo kursuose „Reguliuojan-
čios institucijos priežiūra ir licencijavimas vykdant naujos AE projektus“ (Pietų 
Korėja) ir seminare „Statybos ir reguliavimo priežiūros patirtis atominėse elek-
trinėse“ (Suomija), spalio 18–22 d. – TATENA darbiniame seminare „Pasiekimai ir 
iššūkiai vystant 2-ojo lygio tikimybinės saugos analizės metodologiją ir jos taiky-
mas atominėse elektrinėse bei rengiant neprojektinių avarijų valdymo progra-
mas“ (Rusija), gruodžio 6–11 d. – darbiniame seminare „Naujų saugos priemonių 
naujuose reaktoriuose kokybės užtikrinimas“ (Slovėnija) ir kituose renginiuose. 
Įgytas žinias VATESI darbuotojai perduoda organizuojamose vidiniuose semina-
ruose ir jos labai praverčia rengiant branduolinės saugos teisės aktus.
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Vatesi ir uab „Visagino atominė elektrinė“ bendradarbiavimas
2010 m. VATESI ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ (toliau – UAB VAE) rengė 
susitikimus, skirtus keistis informacija apie naujos atominės elektrinės projekto 
eigą bei branduolinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatomus 
reikalavimus. Susitikimų metu buvo derinami saugos vertinimų klausimai.

UAB VAE, atlikdama Visagino AE projekto parengiamuosius darbus, dar 2008 m. 
gruodžio mėn. kreipėsi į VATESI, prašydama konsultuoti ir pateikti išaiškinimus 
dėl galiojančių bei rengiamų branduolinės saugos reikalavimų, naujos AE li-
cencijavimo tvarkos. VATESI kartu su UAB VAE parengė konsultavimo schemą ir 
nustatė konsultavimo sritis. Po 2010 m. atliktų schemos korekcijų konsultavimo 
sričių skaičius pasiekė 18. Pagal konsultavimo schemą VATESI specialistai kon-
sultuoja UAB VAE branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų rengimo, 
branduolinės saugos (statybos aikštelių vertinimo, kokybės vadybos sistemos 
ir saugos kultūros, konstrukcijų, sistemų ir komponentų klasifikavimo, eksploa-
tavimo, saugos analizės), branduolinių medžiagų vežimo, radioaktyviųjų atlie-
kų tvarkymo, fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės 
klausimais. 2010 m. dėmesys buvo koncentruotas į statybos aikštelių įvertinimo, 
atsižvelgiant į TATENA rekomendacijas, klausimus. Aptariant įvairius statybos 
aikštelių įvertinimo aspektus (VATESI reikalavimai aikštelės vertinimui, išsamiai 
analizuojamų įvykių sąrašo rengimas, aikštelės vertinimo parametrai ir kriterijai, 
TATENA misijos rekomendacijų įgyvendinimas, aikštelės vertinimo ataskaitos 
apimtis bei jos pateikimo VATESI grafikas, kitų institucijų galimas dalyvavimas 
ataskaitos peržiūros procese), vyko specialistų pasitarimai, kuriuose išanalizuoti 
klausimai surašyti į septynias susitikimų atmintines. 

2010 m. įvyko 3 VATESI ir UAB VAE atstovų, dalyvaujant įstaigų vadovybei, susi-
tikimai, kuriuose buvo apsikeista aktualia informacija bei priimti reikiami spren-
dimai. Šių susitikimų metu suderintos ir bendros pozicijos bei veiksmai konsul-
tacijose aptartaisiais klausimais.



23

VATESI veiklos ataskaita 2010

Branduolinės saugos                           
reguliavimas ir priežiūra

branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimas 

Branduolinės saugos reikalavimų nustatymas
Branduolinės saugos reikalavimai nustatomi Lietuvos Respublikos įstatymuo-
se, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose poįstatyminiuose 
teisės aktuose. 

Pagrindinis branduolinės energetikos naudojimą Lietuvoje reguliuojantis tei-
sės aktas – 1996 m. priimtas Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įsta-
tymas. Kiti įstatymai, tiesiogiai susiję su saugiu branduolinės energetikos nau-
dojimu, yra šie: Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas, 
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas, Lietuvos Respublikos strate-
ginių prekių 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 
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbus priimti šie įstatymai: 
Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmo-
jo bloko eksploatavimo nutraukimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės 
įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įsta-
tymas, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 
darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu ir VATESI 
nuostatais, VATESI savo teisės aktuose nustato branduolinės saugos bei radiaci-
nės apsaugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos, fizinės saugos reikalavi-
mus ir tokių reikalavimų rengimo tvarką. 

2009 m. birželio 15 d. VATESI viršininko įsakymu patvirtinti Branduolinės sau-
gos reikalavimai BSR-1.1.1-2009 „Branduolinės saugos normatyvinių techninių 
dokumentų rengimo tvarkos aprašas“ (toliau – Branduolinės saugos norma-
tyvinių techninių dokumentų rengimo tvarkos aprašas), kuriuose nustatoma 
branduolinės saugos normatyvinių 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 teisės aktai skirstomi į bran-
duolinės saugos reikalavimus ir branduolinės saugos taisykles. Vadovaujantis 
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Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo tvarkos 
aprašu, privalo būti atliekamas visų branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių 
projektų poveikio vertinimas. 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo 
programa 2010–2014 metams bei 2010 metų Branduolinės saugos nor-
matyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros metinis planas
Vadovaujantis VATESI viršininko 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 22.3-80 
„Dėl VATESI teisės aktų rengimą koordinuojančios darbo grupės sudarymo“ VA-
TESI buvo sudaryta Teisės aktų rengimą koordinuojanti darbo grupė. Ši grupė, 
vadovaudamasi Branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių rengimo nuos-
tatų (KU-II-03), patvirtintų VATESI viršininko 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 
Nr. 22.3-79 IV skyriaus nuostatomis,  parengė VATESI 5 metų (2010-2014 metų) 
Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo progra-
mą ir 2010 metų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų 
rengimo ir peržiūros metinį planą (patvirtinti VATESI viršininko 2009 m. gruo-
džio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-136). Šie du dokumentai ir jų pakeitimai skelbiami 
VATESI interneto svetainėje.

2010 metų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų 
rengimo ir peržiūros metinio plano įvykdymas
Į 2010 metų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengi-
mo ir peržiūros metinį planą (toliau – Planas) buvo įrašyta 79 teisės aktų, ku-
riuos suplanuota peržiūrėti ir, esant reikalui, pakeisti ar išdėstyti nauja redakcija, 
taip pat tie, kuriuos suplanuota parengti.

32 teisės aktai patvirtinti arba padalinyje peržiūrėti, tačiau buvo nutarta, kad 
keisti jų nėra tikslinga. 50 teisės aktų 2010 metais pateikta derinimui su kitomis 
institucijomis, pateikti derinimui VATESI padaliniams, yra rengiami arba nepra-
dėti rengti (šie teisės aktai yra perkelti į 2011 m. Planą).

Iš viso 2010 m. buvo peržiūrėti 82 teisės aktai, kadangi peržiūrėjus kai kuriuos 
2010 m. Plane numatytus teisės aktus, prireikė tobulinti ar panaikinti kitus, ne-
numatytus šiame Plane. Papildomai tobulinti ar pripažinti netekusiais galios 
teisės aktai yra šie: VATESI viršininko 1999 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 7 „Dėl 
atominių elektrinių ir kitų branduolinės energetikos objektų kokybės užtikri-
nimo sistemos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 20-573); Valstybinės 
atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsa-
kymas Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energi-
jos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“ (Žin., 
2002, Nr. 4-160); VATESI viršininko 2007 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 22.3-38 
„Dėl VATESI inspekcijų bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų reikalavi-
mų pakeitimas (Žin., 2007, Nr. 71-2822; 2010, Nr. 58-2869).
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iš viso Vatesi per 2010 metus buvo:
 patvirtinti (įskaitant parengtus naujus, atnaujintus esamus bei pripažintus 

netekusiais galios) teisės aktai – 15 teisės aktų;

 padaliniuose peržiūrėta, tačiau nekeista teisės aktų (nereikėjo keisti) – 17 tei-
sės aktų;

perkelta į 2011 metų planą:
 teisės aktai, kurie buvo pateikti derinimui su kitomis institucijomis – 17 teisės 

aktų;

 rengiami, pateikti derinimui VATESI padaliniams, nepradėti rengti ir kiti teisės 
aktai – 33 teisės aktai.

33 teisės aktai

15 teisės aktų

17 teisės aktų

17 teisės aktų

Teisės aktų, reglamentuojančių VATESI veiklą ir įtvirtinančių VATESI 
priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 

straipsnio 2 dalies 1 punktu ir kitais teisės aktais, VATESI viršininko 2010 m. lap-
kričio 30 d. Nr. įsakymu 22.3-98 buvo patvirtintas Teisės aktų, reglamentuojan-
čių VATESI veiklą ir įtvirtinančių VATESI priskirtos priežiūros srities reikalavimus, 
sąrašas. Šis sąrašas laikomas viešai paskelbta konsultacija (taip, kaip ši sąvoka 
suprantama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įsta-
tymo 363 straipsnio 2 dalimi) ir yra viešai prieinamas VATESI interneto svetainė-
je. Pripažinus netekusiais galios šiuo metu galiojančius teisės aktus ar priėmus 
naujus teisės aktus šis sąrašas yra nedelsiant atnaujinamas. 

licencijų ir leidimų išdavimas
Branduolinės energijos naudojimas, branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžia-
gų naudojimas, saugojimas ir vežimas yra reglamentuotas Lietuvos Respubli-
kos teisės aktais, siekiant užtikrinti, kad jos keliama rizika dėl žalingo poveikio 
gyventojams bei gamtinei aplinkai būtų kiek įmanoma minimali. Projektuojant, 
statant branduolinės energetikos objektą, modifikuojant jau esamą objektą, jį 
eksploatuojant ar nutraukiant eksploatavimą, naudojant, saugant ar vežant 
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branduolines ar kitas radioaktyviąsias medžiagas, šią riziką būtina išsamiai įver-
tinti ir numatomomis priemonėmis maksimaliai sumažinti. Vykdyti pavojingą 
veiklą neleidžiama, jei nėra tinkamai įvertinta rizika, nenumatytos ir neužtikrin-
tos reikiamos saugos priemonės.

Kita svarbi branduolinės energijos naudojimo reguliavimo priežastis – galimas 
jos panaudojimas teroristiniams tikslams. Šiuo atveju reguliavimas yra nukreip-
tas keliui galimiems terorizmo atvejams bei branduolinių ir radioaktyviųjų me-
džiagų nelegaliam judėjimui užkirsti. 

Licencijavimas – tai vienas iš pagrindinių veiklos branduolinėje energetikoje ar 
kitos susijusios su branduolinėmis medžiagomis veiklos reguliavimo, jos prie-
žiūros ir kontrolės sistemos elementų. Licencijavimo metu įvertinamas pareiš-
kėjo, o jam tapus licencijos turėtoju – licencijos turėtojo, pasirengimas vykdyti 
Branduolinės energijos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 119-2771) nustatytą VATESI li-
cencijuojamą veiklą. Licencijavimo metu yra vertinama branduolinės energe-
tikos objekto sauga, pareiškėjo organizacinė struktūra, personalo kvalifikacija, 
veiklos kokybės užtikrinimo dokumentai ir kiti svarbūs saugios veiklos užtikrini-
mo aspektai. Licencijavimo procesas susideda iš šių pagrindinių dalių:

 paraiškos pateikimo;

 paraiškos dokumentų patikrinimo ir įvertinimo;

 pareiškėjo inspektavimo;

 sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo;

 licencijos išdavimo (kai priimtas teigiamas sprendimas);

 licencijos galiojimo sąlygų priežiūros;

 licencijos galiojimo panaikinimo.

Paraiškos priėmimo metu yra nustatomi veiklos, kuriai prašoma licencijos, sau-
gos įvertinimui reikalingi dokumentai. 

Paraiškos dokumentų patikrinimo ir įvertinimo bei pareiškėjo inspektavimo 
metu yra vertinama veiklos sauga, ją įvertinant šiais aspektais:

 ar branduolinės energetikos objektas atitinka jam nustatytus saugos reikala-
vimus. Šie reikalavimai, priklausomai nuo licencijuojamos veiklos rūšies, ap-
ima principinius branduolinės ir fizinės saugos reikalavimus (pvz., apsaugos 
gilyn pakankamumą, eksploatavimo patirties įvertinimą), reikalavimus įran-
gai (pvz., įrangos kvalifikavimą ir jos senėjimo analizę, jos kontrolę), reikalavi-
mus objekto sistemoms (pvz., specifiniai reikalavimus reaktoriaus aktyviajai 
zonai, reaktoriaus aušinimo sistemai, avarijų lokalizavimo sistemoms, taip 
pat inžinerinius saugos ypatumus), reikalavimus statiniui ir kt.;

 ar veikla, susijusi su branduolinės energetikos objektu ar branduolinėmis 
medžiagomis, atitiks saugos reikalavimus šiai veiklai: ar pareiškėjas turi sukū-
ręs organizacinę struktūrą, įdiegęs efektyvią kokybės vadybos sistemą ir turi 
pakankamai resursų šiai sistemai įgyvendinti;
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 ar pareiškėjas yra gavęs kitų Branduolinės energijos įstatyme nustatytų ins-
titucijų leidimus, įrodančius, kad yra įvykdęs jų reikalavimus saugiam bran-
duolinės energetikos objektų ar branduolinių medžiagų naudojimui. 

2010 m. buvo nagrinėtos trys paraiškos licencijoms gauti.

2010 m. Vatesi nagrinėtos paraiŠkos licencijoms gauti

prašymo 
pateikimo data pareiškėjas licencijuojamos 

veiklos pavadinimas pastabos

2008 m.
rugsėjo mėn.

VĮ Ignalinos AE Statyti Trumpaamžių 
labai mažo aktyvumo 
atliekų saugyklą 

Licencija Nr. 1/2010 
išduota 2010 m. 
kovo mėn.

2010 m.
liepos mėn.

VĮ Ignalinos AE Statyti Kietųjų 
radioaktyviųjų atliekų 
išėmimo ir pradinio 
apdorojimo įrenginius

Paraiškos 
dokumentų 
teikimas ir 
nagrinėjimas tęsiasi 
ir 2011 m.

2010 m.
rugsėjo mėn. 

VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti 
Trumpaamžių labai 
mažo aktyvumo atliekų 
saugyklą

Paraiškos 
dokumentų 
teikimas ir 
nagrinėjimas tęsiasi 
ir 2011 m.

Paraiškos dokumentų patikrinimo ir įvertinimo bei pareiškėjo inspektavimo 
rezultatų pagrindu yra priimamas sprendimas dėl licencijos išdavimo. VATESI 
sprendimai dėl licencijų išdavimo yra įforminami VATESI viršininko įsakymais. 

2010 m. išduota viena licencija. 

2010 m. Vatesi išduotos licencijos

licencijos      
nr. 

licencijos    
savininkas

licencijuojamos veiklos 
pavadinimas

1/2010 VĮ Ignalinos AE Statyti Trumpaamžių labai mažo 
aktyvumo atliekų saugyklą

Vykdydami pavestas funkcijas ir siekdami įvertinti vykdomos veiklos atitikimą 
nustatytiems reikalavimams, VATESI specialistai 2010 metais nagrinėjo saugą 
pagrindžiančius dokumentus (plačiau žiūrėti „Galutinai sustabdytos Ignalinos 
AE“ ir „Branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymas“ skyriuose) bei atliko 
inspekcijas ir patikrinimus (plačiau žiūrėti skyriuje „Inspektavimas“). Saugos ver-
tinimų, inspekcijų, patikrinimų, analitinių darbų pagrindu priimti sprendimai dėl 
branduolinės energetikos objektų saugos atitikimo reikalavimams, siūlomų sau-
gos sistemų modifikacijų priimtinumo, pateikti reikalavimai licencijuotos veiklos 
tobulinimui. 
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Vatesi išduotos licencijos, pagal kurias licencijuotą veiklą                                     
Vatesi prižiūrėjo 2010 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

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

8. 2/2008 VĮ Ignalinos AE Projektuoti Labai mažo aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir kapinyną

9. 1/2009 VĮ Ignalinos AE Statyti Kietųjų radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginius

10. 2/2009 VĮ Ignalinos AE Statyti Laikinąją panaudoto branduolinio 
kuro saugyklą

11. 1/2010 VĮ Ignalinos AE Statyti Trumpaamžių labai mažo aktyvumo 
atliekų saugyklą

VATESI, vadovaudamasi Branduolinės energijos įstatymo nuostatomis, nusta-
to licencijų galiojimo sąlygas. Licencijų galiojimo sąlygos licencijuotos veiklos 
metu gali būti keičiamos, kad atitiktų pasikeitusius saugos reikalavimus ar pasi-
keitusius branduolinės energetikos objekto parametrus. 2010 m. buvo penkis 
kartus keičiamos licencijų galiojimo sąlygos.
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2010 m. Vatesi pakeistos licencijos

licencijos 
nr. 

pakeitimų 
data

licencijuojamos 
veiklos pavadinimas

pakeitimų                          
esmė

2/2008 2010 m.
kovo 5 d.

Projektuoti Labai 
mažo aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų 
saugyklą ir kapinyną

Palikta teisė projektuoti 
tik Labai mažo aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų 
kapinyną

2/2009 2010 m.
spalio 13 d. 

Statyti Laikinąją 
panaudoto 
branduolinio kuro 
saugyklą

Suteikta teisė pažeisto 
ir eksperimentinio 
branduolinio kuro tvarkymo 
projektą rengti vėliau, nei 
numatyta saugyklos projekte

12/99(P) 2010 m.
spalio 27 d.

Eksploatuoti Ignalinos 
AE pirmąjį bloką

Suteikta teisė įgyvendinti 
Ignalinos AE 117/1 pastato 
įrenginių išmontavimo ir 
dezaktyvavimo projektą

2/2004 2010 m. 
gruodžio 9 d.

Eksploatuoti Ignalinos 
AE antrąjį bloką 

Suteikta teisė pradėti 
sustabdyto Ignalinos AE 
antrojo energijos bloko 
eksploatavimo užbaigimą 
ir rengtis išmontavimo 
projektams

12/99(P) 2010 m. 
gruodžio 27 d.

Eksploatuoti Ignalinos 
AE pirmąjį bloką

Suteikta teisė tęsti kietųjų bei 
bitumuotų radioaktyviųjų 
atliekų saugyklų 
eksploatavimą

Licencijuotos veiklos priežiūros proceso metu VATESI, esant šiurkštiems licen-
cijos galiojimo sąlygų pažeidimams, gali sustabdyti licencijos galiojimą arba 
panaikinti licenciją. 2010 m. šiurkščių licencijos galiojimo sąlygų pažeidimų ne-
buvo nustatyta.

Branduolinės energetikos objektui pereinant į kitą gyvavimo etapą (kuomet 
keičiasi licencijuojamos veiklos rūšis) arba licencijos turėtojui nutraukus licen-
cijuotą veiklą, licencija yra naikinama. 2010 m. nebuvo panaikinta nei viena VA-
TESI išduota licencija, tačiau, VĮ Ignalinos AE patvirtinus Labai mažo aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų saugyklos techninį projektą, buvo pakeistos licencijos, 
suteikiančios teisę projektuoti Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 
saugyklą ir kapinyną, galiojimo sąlygos: palikta teisė projektuoti tik Labai mažo 
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyną (licencija Nr. 2/2008).

Branduolinių medžiagų vežimo priežiūra ir kontrolė vykdoma vadovaujantis 
Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio 
kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisy-
klėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Vals-
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tybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 
24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (Žin., 2009, Nr. 3-64). Pagal šių taisyklių nuos-
tatas leidimus vežti daliąsias medžiagas, radioaktyviąsias atliekas, susidarančias 
branduolinio kuro ciklo metu, ir panaudotą branduolinį kurą išduoda VATESI. 
Be to, su VATESI turi būti suderinamos paraiškos vežti radioaktyviąsias medžia-
gas ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias ne branduolinio kuro ciklo metu ir 
priskiriamas branduolinėms medžiagoms, kurioms vežti leidimus išduoda Ra-
diacinės saugos centras.

2010 m. VATESI suderino visas 19 šalies ūkio subjektų pateiktų paraiškų dėl lei-
dimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas, priskiriamas 
branduolinėms medžiagoms. Net 13 paraiškų buvo prašoma leisti įvežti arba 
išvežti pramoninėje radiografijoje naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltinius. Šie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai buvo vežami konteine-
riuose, kurių konstrukcijoje yra branduolinė medžiaga – nuskurdintas uranas. 
Vienai įmonei buvo leista konteineryje su nuskurdintu uranu vežti kalibracinius 
šaltinius. Taip pat buvo suderintos paraiškos ir leista vežti konfiskuoto šviežio 
branduolinio kuro (urano oksido UO

2
) tabletes ir radioaktyviąsias atliekas su 

plutonio izotopu (Pu-239) iš panaudotų dozimetrinės kontrolės prietaisų ir 
dūmų jutiklių.

inspekcijos ir patikrinimai
Vykdant inspekcinę veiklą siekiama įvertinti, kaip VATESI kontroliuojami subjek-
tai laikosi nustatytų branduolinės ir radiacinės saugos bei branduolinių medžia-
gų apskaitos reikalavimų. Kiekvienais metais VATESI pagal nustatytus kriterijus 
rengia inspekcijų planą. Be planinių inspekcijų taip pat atliekami techniniai ir 
reglamentiniai patikrinimai bei neplaninės inspekcijos. 2010 m. VATESI specia-
listai atliko 50 inspekcijų (2009 m. – 55), iš jų – 38 planines inspekcijas, 1 regla-
mentinį patikrinimą ir 7 techninius patikrinimus bei 4 neplanines inspekcijas.

Inspekcijos atliekamos visais licencijuojamos 
veiklos etapais: vykdant branduolinės energe-
tikos objekto aikštelės įvertinimą, projektavi-
mą, statybą, eksploataciją ar eksploatavimo 
nutraukimą, vežant branduolines medžiagas ir 
vykdant jų apskaitą. VATESI inspektoriai taip 
pat turi teisę inspektuoti organizacijas, teikian-
čias paslaugas licenciatams.

Inspekcija Ignalinos atominėje 
elektrinėje
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Vatesi 2009–2010 m. atliktos inspekcijos 

Iš 2010 m. atliktų 50 inspekcijų 47 atliktos Ignalinos AE, 2 – VĮ „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo agentūra“ (RATA) ir 1 – UAB „Metesta“ ir AB „ORLEAN Lietuva“.

Planinės inspekcijos
Kasmet gruodžio mėnesį VATESI specialistai planuoja ateinančių metų inspek-
cijas, įvertindami sukauptą inspekcinės veiklos patirtį, išanalizavę branduoli-
nės energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų patirtį, licencijavimo, 
saugos gerinimo programos analizės rezultatus ir kitus su sauga susijusius 
dokumentus. 2010 m. VATESI inspekcijų plane buvo numatyta atlikti 42 pla-
nines inspekcijas. Buvo įvykdytos 38, 2 inspekcijos perkeltos į 2011 metus, dar 
2 inspekcijas atlikti nebuvo poreikio. Inspekcijų metu patikrintos šios saugos 
požiūriu svarbios sritys:

 Ignalinos AE personalo mokymas;

 Saugos ir saugai svarbių sistemų patikrinimai (reaktoriaus avarinio aušinimo 
sistema, avarinio elektros tiekimo sistema, 1-ojo ir 2-ojo bloko gaisro ge-
sinimo sistemos, rezerviniai valdymo skydai, apsaugos nuo slėgio viršijimo 
reaktoriaus erdvėje sistema, nuosavų bloko reikmių darbinio ir rezervinio 
maitinimo sistemos, aušinamojo vandens papildymo ir kokybės sistema, 
kontrolės ir valdymo sistemos, klasterinių reguliavimo strypų eksploatavi-
mas, neutronų impulsų skaičiavimo sistema);

 Branduolinių medžiagų apskaita ir kontrolė;

 Fizinės inventorizacijos patikrinimas;

 Projektinių ir neprojektinių avarijų valdymas;

 Branduolinio kuro tvarkymas;



32

VA
TE

SI
 v

ei
kl

os
 a

ta
sk

ai
ta

 2
01

0

 Branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinė apsauga;

 Ignalinos AE vykdoma aplinkos stebėsena;

 Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų planavimas;

 Radiacinės apsaugos programos vykdymas;

 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas Ignalinos AE;

 Saugai svarbių sistemų atestacija ir senėjimo valdymas;

 Importuotų branduolinės paskirties strateginių prekių panaudojimas;

 Avarinė parengtis;

 Eksploatavimo patirties įvertinimas. 

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

Techniniai patikrinimai
Techniniai patikrinimai – VATESI darbuotojų atliekami branduolinės energeti-
kos objektų atskirų sistemų, įrenginių ir įrengimų techninės būklės patikrinimai, 
nustatyti specialiose (eksploatavimo, bandymo, remonto ir pan.) taisyklėse.

Techninės būklės patikrinimo tikslas — įsitikinti, kad Ignalinos AE saugai svar-
būs slėginiai komponentai (įrengimai ir vamzdynai) pagaminti, sumontuoti, 
įrengti, remontuoti bei eksploatuojami pagal galiojančių teisės aktų (taisyklių) 
ir eksploatacinių dokumentų reikalavimus, o taip pat, kad jie yra tvarkingi ir juos 
galima panaudoti vykdant paleidimo-derinimo darbus bei objektą eksploatuoti 
tam tikrais darbiniais parametrais (pvz., slėgis ir temperatūra). Techninės būklės 
tikrinimas apima išorinę ir (ar) vidinę įrengimų ir vamzdynų apžiūrą, bandymus, 
parametrų, rodančių, kad slėginiai komponentai atitinka saugos reikalavimus, 
patikrinimą ir kitus saugos atitikties įvertinimo veiksmus.

Dalyvaujančių AE svarbių saugai slėginių komponentų būklės patikrinime VA-
TESI BSD Priežiūros skyriaus darbuotojų pagrindinis tikslas yra prižiūrėti Ignali-
nos AE atliekamo saugai svarbių slėginių įrengimų ir vamzdynų techninės bū-
klės patikrinimo vykdymą bei asmeniškai įvertinti tikrinamų AE komponentų 
techninę būklę.

Nežiūrint į tai, kad vienintelis veikiantis antrasis Ignalinos AE energetinis blo-
kas buvo galutinai sustabdytas 2009 m. gruodžio 31 d., dalis saugos požiūriu 
svarbių technologinių sistemų ir toliau dirba. Reikalavimai jų eksploatavimui ir 
priežiūrai nesumažėjo pasikeitus Ignalinos AE eksploatavimo režimui.

2010 m. VATESI BSD PS specialistų viso buvo atlikti 7 techniniai patikrinimai. 
Patikrinimų rezultatai įforminti nustatyta tvarka leidžiant eksploatuoti šias siste-
mas patvirtintais parametrais.

32
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Inspekcinės veiklos tobulinimas 
VATESI branduolinės saugos 
specialistai nuolat analizuo-
ja inspekcijų, patikrinimų, 
seminarų ar darbinių pasita-
rimų metu įgytą patirtį, ži-
nias ir informaciją, teikia pa-
siūlymus, kaip tobulinti vyk-
domą inspekcinę veiklą ir ją 
reglamentuojančius doku-
mentus. 2008–2011 m. TA-
TENA nacionaliniame pro-
jekte „VATESI ir kitų instituci-
jų gebėjimų, susijusių su 
naujos atominės elektrinės 

licencijavimu Lietuvoje, stiprinimas“ numatytos priemonės (stažuotės, moky-
mo kursai), susijusios su inspektorių mokymais bei kvalifikacijos tobulinimu. 
2010 metais buvo įgyvendinamas ES pereinamojo laikotarpio institucijų plė-
tros priemonės projektas „Parama VATESI įvertinti Ignalinos AE saugą“, kurio 
dėka VATESI inspektoriai turėjo galimybę gilinti savo žinias susijusias su saugai 
svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų struktūrinio vientisumo vertini-
mu. Šiuose projektuose numatytų inspekcinės veiklos sričių pagrindinis tiks-
las – susipažinti su kitų šalių praktika inspektuojant branduolinės energetikos 
objektus ir gautas žinias taikyti atliekant inspekcijas jau veikiančiuose objektuo-
se, pasirengti naujos atominės elektrinės projekto įgyvendinimo priežiūrai. Tai 
ypač naudinga jauniems inspektoriams, įsitraukiantiems į branduolinės saugos 
specialistų gretas.  

Inspekcija Ignalinos atominėje elektrinėje



Galutinai sustabdytos
Ignalinos atominės elektrinės sauga
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Galutinai sustabdytos
Ignalinos atominės elektrinės sauga

galutinai sustabdytų 1-ojo ir 2-ojo blokų eksploatavimo užbaigi-
mo darbų priežiūra

Pagrindiniai galutinai sustabdyto 1-ojo bloko eksploatavimo užbai-
gimo darbai
2010 m. Ignalinos AE tęsė projektų, susijusių su Ignalinos AE 1-ojo energetinio 
bloko nereikalingos įrangos dezaktyvavimu ir išmontavimu, įgyvendinimą. 

VATESI išnagrinėjo Ignalinos AE pateiktą 1-ojo energetinio bloko 117/1 pasta-
to, kuriame yra aukšto slėgio reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos, įrenginių 
išmontavimo ir dezaktyvavimo technologinį projektą (B9-0 projektas) bei jo 
saugos pagrindimą, pataisytą pagal VATESI teiktas pastabas ir 2010 m. gegužės 
4 d. suderino. 2010-10-27 VATESI viršininko įsakymu Nr. 22.3-76 buvo papildyta 
licencija eksploatuoti Ignalinos AE 1-ąjį bloką leidimu pradėti vykdyti darbus 
pagal aukščiau minėtą Technologinį projektą ir jo Saugos pagrindimą. 

2010 m. birželio 2 d. buvo pateiktas VATESI suderinimui Ignalinos AE 1-ojo 
bloko turbinų salės įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo technologinis pro-
jektas (B9-1 projektas), kuris apims pagrindinių nebereikalingų sistemų, tokių 
kaip turbinų generatorių, turbinų alyvos, kondensato valymo, kondensatorių, 
separatorių-perkaitintuvų ir garintuvų, vandens tiekimo siurblių, kondensato 
siurblių ir šilumos nuėmimo komponentų dezaktyvavimo ir išmontavimo dar-
bus bei jų atlikimo saugos pagrindimą. VATESI išnagrinėjo B9/1 Technologinį 
projektą bei jo Saugos pagrindimą ir 2010 m. rugsėjo 29 d. pateikė pastabas. 
2010 m. rugpjūčio 5 d. buvo pateiktas VATESI suderinimui Ignalinos AE termo-
fikacijos įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo Technologinis projektas (B9-5 
projektas) bei jo Saugos pagrindimas. Termofikacinės įrangos pastatas norma-
lios eksploatacijos metu naudojo garą, tiekiamą iš veikiančio Ignalinos AE blo-
ko ir šildė vandenį, kuriuo tenkino Ignalinos AE objekto ir Visagino miesto bei 
rajono šildymo poreikius. Nutraukus Ignalinos AE eksploataciją, šiluma nebe-
tiekiama ir termofikacinė įranga tapo nebereikalinga. 2010 m. gruodžio 15 d. 
VATESI specialistai išnagrinėję dokumentus dėl šios įrangos dezaktyvavimo ir 
išmontavimo pateikė pastabas. 

2009 metų pabaigoje iškrovus iš 1-jo Ignalinos AE bloko paskutinę kuro rin-
klę, buvo pradėta ruoštis daugkartinio priverstinės cirkuliacijos kontūro (DPCK), 
prapūtimo ir aušinimo (PAS), valymo sistemų, reaktoriaus avarinio aušinimo 
sistemos (RAAS) kolektorių vidinių paviršių ir garotiekių dalių dezaktyvacijai. 
Šie įrenginiai yra vieni iš labiausiai užterštų radionuklidais. 2010 m. liepos 15 d. 
Ignalinos AE pateikė VATESI suderinimui daugkartinio priverstinės cirkuliacijos 
kontūro ir su juo susijusių sistemų vidinių paviršių dezaktyvavimo Technologinį 
projektą (B12 projektas) ir jo Saugos analizės ataskaitą. Šio projekto pagrindi-
nis tikslas – pašalinti didžiąją dalį taršos nuo įrenginių vidinių paviršių, siekiant 
sumažinti spinduliavimo dozę darbuotojams, atliekant blokų A1 ir B1 išmon-
tavimo darbus. VATESI specialistai, išnagrinėję aukščiau minėtus dokumentus, 
2010 m. rugpjūčio 13 d. pateikė pastabas. 2010 m. rugsėjo 14 d. VATESI, išna-
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grinėjusi Ignalinos AE pateiktus atsakymus, organizavo susitikimą šiems atsaky-
mams aptarti. Po šio susitikimo Ignalinos AE pataisė Technologinį projektą B12 
ir jo Saugos analizės ataskaitą ir 2010 m. rugsėjo 29 d. pateikė VATESI. VATESI 
juos išnagrinėjo ir 2010 m. spalio 4 d. suderino. 

Pagrindiniai galutinai sustabdyto 2-ojo bloko eksploatavimo užbai-
gimo darbai
Kiek įmanoma aukštesnis branduolinės saugos lygis turi būti užtikrinamas vi-
sais atominės elektrinės gyvavimo etapais – pradedant statybos vietos (aikšte-
lės) vertinimu ir projektavimu bei baigiant eksploatavimo nutraukimu. 

Tam, kad 2009 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyto Ignalinos AE 2-ojo bloko 
eksploatavimo nutraukimo proceso metu, kurio metu branduolinis kuras iškrau-
namas iš reaktoriaus, o vėliau ir iš kuro saugojimo baseinų, būtų užtikrintas pri-
imtinas saugos lygis, VĮ „Ignalinos AE“ parengė ir 2009 m. gruodžio 10 d. pateikė 
VATESI suderinimui 2-ojo bloko eksploatavimo užbaigimo projektą ir jo saugos 
pagrindimą (saugos analizės ataskaitą). Šiuose dokumentuose aprašoma ir pa-
grindžiama galutinai sustabdyto bloko sistemų ir įrengimų konfigūracija, t. y. 
esant kokiems parametrams bei kokios sistemos ir įrengimai bus toliau eksploa-
tuojami, įskaitant jų techninę priežiūrą, kad būtų palaikomas ir tinkamai kontro-
liuojamas reaktoriaus pokritiškumas, jo aušinimas bei radioaktyviųjų medžiagų 
sulaikymas, taip pat kokias sistemas, neatliekančias saugos funkcijų, šiame eks-
ploatavimo užbaigimo etape galima izoliuoti (o vėliau ir išmontuoti) ar būtina 
atlikti pakeitimus (modifikacijas). Kai kurą iškraus iš reaktoriaus, bus galima pra-
dėti pagrindinio cirkuliacinio kontūro ir kuro perkrovimo mašinos dezaktyvaciją 
bei pradėti kuro iškrovimą iš kuro saugojimo baseinų ir jo pervežimą į šiuo metu 
statomą panaudoto branduolinio kuro saugyklą (B1 projektas). Atlikus šiuos dar-
bus bus galima likusias sistemas ir įrengimus izoliuoti bei išmontuoti. 

VATESI specialistai, padedant užsienio ir Lietuvos ekspertams, peržiūrėjo ir įver-
tino 2-ojo bloko eksploatavimo užbaigimo projektą ir jo saugos pagrindimą 
bei 2010 m. balandžio 8 d. pateikė pastabas. 2010 m. birželio 30–liepos 1 d. 
VATESI, išnagrinėjusi Ignalinos AE pateiktus atsakymus, organizavo susitikimą 
šiems atsakymams aptarti. Po šio susitikimo Ignalinos AE pataisė 2-ojo bloko 
eksploatavimo užbaigimo projektą ir jo saugos pagrindimą ir 2010 m. rugpjū-
čio 2 d. pateikė VATESI. VATESI juos išnagrinėjo ir 2010 m. rugsėjo 3 d. suderino.
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branduolinės saugos užtikrinimo priemonės

Ignalinos AE 2-ojo reaktoriaus bei 1-ojo ir 2-ojo Ignalinos AE blokų 
kuro išlaikymo baseinų saugos užtikrinimas
2009 m. pabaigoje iš Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko reaktoriaus į panaudo-
to branduolinio kuro laikymo baseinus buvo iškrautas visas branduolinis kuras.

2009 m. pabaigoje buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 2-ojo energijos blo-
ko reaktorius. Po sustabdymo dėl įvairių technologinių priežasčių iš jo buvo iš-
krauta 11 kuro rinklių ir, siekiant užtikrinti pakankamą pokritiškumo lygį, 6 kuro 
rinklės buvo pakeistos papildomais neutronų sugėrikliais. 2010 m. pabaigoje 
reaktoriuje buvo 1 634 panaudoto kuro rinklės. Branduolinis kuras reaktoriuje 
bus laikomas tol, kol bus atlaisvinta pakankamai vietos panaudoto branduoli-
nio kuro laikymo baseinuose.

2010 m. pabaigoje Ignalinos AE parengė ir pateikė VATESI suderinimui darbų 
programą ir saugos pagrindimą 500 panaudoto kuro rinklių iškrovimui į panau-
doto branduolinio kuro laikymo baseinus. VATESI šiems dokumentams pateikė 
pastabų.
Panaudoto branduolinio kuro laikymo baseinuose saugomų kuro rinklių sauga 
yra užtikrinama saugant jas AE projekte numatytais būdais, išlaikant reikiamą 
aušinimą bei cheminį režimą. Prasidėjus naujos sausojo tipo panaudoto bran-
duolinio kuro saugyklos eksploatavimui kuro rinklės iš baseinų bus patalpintos 
į specialius konteinerius ir perkeltos saugoti į saugyklą.

VATESI Branduolinės saugos departamento Saugos analizės skyriaus specialis-
tai 2010 m. atliko reaktoriaus įrenginio saugai svarbių charakteristikų kontrolės 
bei su aktyviosios zonos valdymu susijusių modifikacijų įdiegimo patikrinimą. 
Nustatyta, kad Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko charakteristikos registruoja-
mos remiantis Ignalinos AE galiojančia instrukcija bei norminiais reikalavimais. 
Charakteristikų nukrypimų nuo nustatytų ribų nenustatyta. 
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Ignalinos AE  2-ojo bloko reaktoriaus aušinimo kontūro bei 1-ojo ir 2-ojo 
Ignalinos AE blokų kuro baseinų struktūrinio vientisumo užtikrinimas
VĮ „Ignalinos AE“ esamomis profilaktinėmis priemonėmis (stebimas vandens 
lygis būgnuose separatoriuose, atliekama vizualinė apžiūra ir kita) kontroliuo-
ja vamzdynų, technologinių kanalų ir įrangos struktūrinį vientisumą, kuris šiuo 
metu užtikrinamas. 

Tačiau be šių priemonių, Ignalinos AE turi vykdyti papildomas priemones tam, 
kad būtų iš anksto nustatomi galimi defektai, kurie gali sukelti aušinančio skys-
čio nuotėkį. Tai vienas iš pagrindinių saugos principų – iš anksto užkirsti kelią 
atsirasti galimiems gedimams. Atsižvelgdama į tai, kad nuo 2010 m. pradžios 
Ignalinos AE 2-asis energetinis blokas yra galutinai sustabdytas, sąlygos (šiuo 
metu kontūre vandens temperatūra ~37 oC, energetiniam blokui dirbant buvo 
285oC, slėgis ~ 0,3MPa, dirbančiame buvo ~8,6MPa) ir terpė, kurioje eksploa-
tuojami vamzdynai, technologiniai kanalai bei įranga tapo žymiai švelnesnės. 
Ignalinos AE atnaujino ir pateikė VATESI derinti pakoreguotus, su reaktoriaus 
aušinimo kontūro struktūrinio vientisumo užtikrinimu susijusius dokumentus, 
saugai svarbių sistemų įrangos ir vamzdynų metalo būklės kontrolės, technolo-
ginių kanalų reglamentus bei jų saugos pagrindimus. Po to, kai VĮ „Ignalinos AE“, 
atsižvelgusi į VATESI specialistų pateiktas pastabas, šiuos dokumentus pataisė, 
reglamentai buvo suderinti. Tačiau 2010 m. VĮ „Ignalinos AE“ susidūrė su sunku-
mais – 2010 m. iš esmės pasikeitė Ignalinos AE finansavimo modelis ir užsitęsė 
techninių specifikacijų pirkimams atlikti parengimas ir derinimas, iki šiol nepa-
sirašyta sutartis su tiekėju metalo eksploatacinei kontrolei vykdyti. Tikimės, kad 
2011 m. pirmame pusmetyje VĮ „Ignalinos AE“ pavyks šiuo sunkumus įveikti ir 
darbai bus pradėti vykdyti, o VATESI savo ruožtu ir toliau prižiūrės, kad visuose 
etapuose būtų užtikrinama Ignalinos AE sauga.

Tikrindami, kaip VĮ „Ignalinos AE“ užtikrina reaktoriaus aušinimo kontūro bei pa-
naudoto branduolinio kuro baseinų struktūrinį vientisumą, VATESI specialistai 
reguliariai atlieka inspekcijas. 2010 m. buvo atliktos trys inspekcijos, kurių metu 
patikrinta:

 kaip Ignalinos AE vykdo galutinai sustabdytų 1-ojo ir 2-ojo energetinių blo-
kų techninį aptarnavimą bei užtikrina įrangos senėjimo valdymą;

 kaip Ignalinos AE eksploatuoja panaudoto branduolinio kuro baseinų auši-
nimo sistemas bei atlieka jų techninį aptarnavimą;

 kaip Ignalinos AE užtikrina reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos parengtį 
atlikti savo funkcijas.

Inspekcijų metu tokių nukrypimų nuo branduolinės saugos reikalavimų, taisy-
klių ar kitų teisės aktų, kurie gali sukelti saugaus eksploatavimo ribų ir (ar) sąlygų 
pažeidimus ir (arba) nepriimtiną pavojų darbuotojams, gyventojams ir aplinkai, 
nenustatyta. Kitiems trūkumams pašalinti VĮ „Ignalinos AE“ numatė atitinkamas 
koreguojamas priemones, kurių įgyvendinimas bus prižiūrimas nagrinėjant pa-
teiktus dokumentus bei vykdant inspekcijas ir patikrinimus.
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saugai svarbių sistemų techninė priežiūra, senėjimo valdymas ir 
kitos saugos gerinimo ir užtikrinimo priemonės 

Avarijų lokalizavimo sistemos funkcionalumo užtikrinimas
Avarijų lokalizavimo sistema (ALS) priskiriama saugai svarbioms sistemoms at-
lieka šias saugos funkcijas:

 Energetinio bloko eksploatavimo metu – radioaktyvių produktų sulaikymas 
hermetinėse patalpose tekant garui į ALS iš pagrindinio cirkuliacijos kontū-
ro apsaugos nuo slėgio viršijimo sistemos, greitaeigio redukcinio įrenginio 
garo išmetimui į ALS (GRĮ–B) natūralios cirkuliacijos režime likutinės šilumos 
nuvedimo metu.

 Projektinių avarijų su šilumnešio praradimu metu – radioaktyvių produktų 
sulaikymas hermetinėse patalpose, kilus bet kuriam, projekte numatytam 
pradiniam įvykiui, reikalaujančiam ALS funkcionavimo.

2009 m. paskutinio įvykusio planinio perspėjamojo remonto (PPR) metu Igna-
linos AE komisija atliko, kaip nustatyta branduolinės saugos reikalavimuose, 
Ignalinos AE antrojo bloko ALS hermetiškumo bandymus, kurie patvirtino, kad 
Ignalinos AE ALS sandarumas atitinka Ignalinos AE projekte nustatytus saugius 
lygius. ALS hermetiškumo bandymų rezultatai buvo pateikti VATESI analizei, kuri 
patvirtino, kad ALS atitinka „Avarijų lokalizavimo sistemos saugos reikalavimus“. 
Kadangi 2009 m. gruodžio 31 d. Ignalinos AE galutinai sustabdė Ignalinos AE 
antrąjį bloką, 2010 m. ALS buvo buvo rezerve bei jos hermetiškumo bandymai 
nebuvo atliekami, o Ignalinos AE specialistai vykdė ALS techninį aptarnavimą 
pagal eksploatavimo nutraukimo projekto ir jo saugos pagrindimo reikalavi-
mus. Ignalinos AE specialistai vykdė vandens lygio kondensacijos lėkštėse ir 
karšto kondensato kamerose, o taip pat jose vandens temperatūros priežiūrą. 
Tai užtikrino šios sistemos darbingumą.

2010 m. Ignalinos AE 1-ajame bloke daugkartinio priverstinės cirkuliacijos kon-
tūro dezaktyvacijos metu ištekėjęs dezaktyvavimo skystis ALS buvo sulaikytas ir 
surinktas į specialias talpas, kaip yra numatyta eksploatavimo nutraukimo pro-
jekte. Šio įvykio metu ALS buvo parengta darbui ir atliko jai numatytas saugos 
užtikrinimo funkcijas.

Stebėjimo, valdymo ir apsaugos sistemos
Po Ignalinos AE 2-ojo bloko galutinio sustabdymo 2009 m. pabaigoje pasikei-
tė atominės elektrinės 2-ojo bloko stebėjimo, valdymo ir apsaugos sistemų 
eksploatavimo ypatybės, nes nuo AE eksploatavimo etapo buvo pereita prie 
AE eksploatavimo užbaigimo etapo, kurio metu branduolinis kuras bus iškrau-
namas iš reaktoriaus, o vėliau ir iš kuro išlaikymo baseinų. Dėl to žymiai pa-
sikeitė sistemų konfigūracija, technologinių parametrų ribos ir nustatymai, jų 
naudojimo sąlygas, techninė priežiūra. Buvo pakeistas ir su VATESI suderintas 
Ignalinos AE antrojo bloko technologinis reglamentas, keičiamos ir stebėjimo, 
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valdymo ir apsaugos sistemų eksploatavimo instrukcijos. Kadangi 2010 m. jau 
abu Ignalinos AE blokai jau buvo galutinai sustabdyti, tam tikrai grupei ato-
minės elektrinės sistemų ir komponentų turėjo būti pakeistos saugos klasės, 
todėl 2010 metais VATESI specialistai nagrinėjo atnaujintus skirtingų Ignalinos 
AE padalinių prižiūrimų saugai svarbių įrengimų sąrašus. Šis darbas bus tęsia-
mas ir 2011 metais. Taip pat 2010 m. buvo atlikta inspekcija, kurios metu buvo 
vertinama minėtų sistemų būklė bei eksploatavimo tvarka – trūkumų nebuvo 
nustatyta. 

Saugai svarbių sistemų techninė priežiūra
2010 m. buvo peržiūrėti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokų Technologiniai 
reglamentai. Tokia būtinybė atsirado todėl, kad iš esmės pasikeitė energetinių 
blokų eksploatacijos sąlygos. Pirmojo bloko reaktoriuje jau nėra kuro: jis visas 
perkrautas į kuro išlaikymo baseinus. Antrojo bloko reaktorius jau niekada ne-
bus paleistas ir yra įžengęs į kuro iškrovimo fazę. Po tokių pasikeitimų kartu su 
Technologiniais reglamentais reikėjo peržiūrėti ir Saugai svarbių sistemų sąra-
šus, kadangi dalis projektinių sistemų tapo nereikalingomis. Tai taip pat buvo 
atlikta 2010 metais. Balandžio 6 d. VATESI suderino pirmojo bloko Technologinį 
reglamentą. Gegužės 20 d. buvo suderintas ir pirmojo bloko Saugai svarbių sis-
temų sąrašas. Spalio 29 d. VATESI suderino ir antrojo bloko Technologinį regla-
mentą kartu su saugai svarbių sistemų sąrašu. Vadovaujantis anksčiau patvir-
tintu VATESI metiniu inspekcijų planu bei vykdant kasdienę inspekcinę veiklą, 
buvo patikrintos visos saugai svarbios sistemos Ignalinos AE. Patikrinimų metu 
nebuvo rasta pažeidimų, kurie būtų trukdę saugos sistemoms atlikti savo funk-
cijas. Visi patikrinimai dokumentuoti.

Senėjimo valdymas ir atestuotos būklės palaikymas

Saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų 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 įrenginių konstruk-
cinių ir funkcinių savybių senėjimas. Senėjimu vadinamas medžiagų struktūros 
kitimas ir savybių blogėjimas dėl pačiose medžiagose vykstančių procesų. 

2010 metais, galutiniai sustabdžius Ignalinos AE, pagal elementų ir sistemų se-
nėjimo valdymo programą buvo paruoštas ir patvirtintas „Ignalinos AE elemen-
tų ir sistemų senėjimo valdymo po galutinio sustabdymo priemonių planas“. 
Pagal priemonių planą buvo peržiūrėta ir atnaujinta visa dokumentacija dėl 
senėjimo valdymo: senėjimo valdymo programa, senėjimo valdymo metodika, 
duomenų, reikalingų senėjimo valdymui kaupimą ir senėjimo valdymo efek-
tyvumo įvertinimą, techninės būklės ir likutinio resurso įvertinimo metodika, 
Ignalinos AE saugai svarbių sistemų ir elementų, kurių senėjimą privaloma val-
dyti, sąrašas ir kiti dokumentai.
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2010 m. birželio mėnesį buvo atlikta Ignalinos AE sustabdytų 1-ojo ir 2-ojo blokų 
techninio aptarnavimo ir senėjimo valdymo patikrinimo inspekcija, kurios metu 
buvo patikrinta, kaip Ignalinos AE remiantis reikalavimais vykdo sustabdytų ener-
gijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdy-
mo procesą, panaudojant organizacines ir technines priemones, bei kaip laiku 
nustatomas elementų būklės degradavimas, prognozuojamas galimas būklės 
pablogėjimas, numatomas momentas, kada elemento būklė neatitiks branduo-
linės energetikos objekto saugai keliamų reikalavimų. Inspekcijos metu pažeidi-
mų ir neatitikimų, kurie gali turėti įtakos branduolinei saugai, nustatyta nebuvo.

Saugai svarbių sistemų atestuotos būklės palaikymas
Saugai svarbių sistemų (SSS) atestacija skirta pagrįsti sistemų ir elementų gebė-
jimą nustatytą eksploatacijos laiką vykdyti numatytas funkcijas projekte apibrėž-
tomis eksploatacijos sąlygomis. Nors Ignalinos AE šiuo metu yra sustabdyta, ta-
čiau kaip ir ankščiau turi būti vykdoma SSS ir elementų atestacija bei atestuotos 
įrangos būvio palaikymas tam, kad būtų užtikrintas įrangos funkcijų vykdymas.

VATESI specialistai 2010 m. prižiūrėjo, kaip Ignalinos AE vykdo sistemų atestuo-
tos būklės palaikymo darbus. Vienas iš svarbiausių – tinkamos techninės prie-
žiūros vykdymas. Tiek sistemų būklė, tiek išnagrinėtos ataskaitos leidžia daryti 
išvadas, kad sistemų atestuotos būklės palaikymo darbai tinkamai planuojami 
ir vykdomi.

Saugos gerinimo priemonės
Ignalinos AE saugos gerinimas yra pagrindinis uždavinys ir nenutrūkstantis 
procesas, todėl Ignalinos AE nuolatos vykdomi saugos gerinimo darbai, kurių 
tikslas – nuolatos gerinti 1-ojo ir 2-ojo blokų saugą, atliekant saugai svarbių 
sistemų ir procedūrų patobulinimus, įvertinus Ignalinos AE bei užsienio šalių 
organizacijų eksploatacinę patirtį. Šie darbai yra vykdomi pagal specialią Igna-
linos AE saugos gerinimo programą, suderintą su VATESI.

Kad laiku ir kokybiškai būtų įgyvendinamos saugos gerinimo priemonės, VA-
TESI prižiūri, kaip Ignalinos AE vykdo saugos gerinimo programą. Ignalinos AE, 
įgyvendinusi saugos gerinimo priemonę, apie tai praneša VATESI, pateikdama 
įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus. Saugos gerinimo priemonių vyk-
dymo klausimai nagrinėti 2010 metais vykusių VATESI ir Ignalinos AE vadovų 
bei specialistų susitikimų metu.

Nepriklausomai nuo to, kad 2009 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas 
Ignalinos AE 2-asis energijos blokas, Ignalinos AE ir toliau įgyvendino saugos 
gerinimo priemones. Į Saugos gerinimo programą SIP-3/2010 buvo įtrauktos 
6 saugos gerinimo priemonės, iš kurių 2 priemonės turėjo būti įdiegtos 2010 m., 
1 priemonė 2012 m. ir 3 priemonės vykdomos nuolat.
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2010 m. VATESI specialistai prižiūrėjo, kaip atliekami šių priemonių įgyvendinimo 
darbai: kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (157/1 pastatas) užpildytų sekci-
jų konservavimas, esamos bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (158 pas-
tatas) pertvarkymo į radioaktyviųjų atliekų kapinyną saugos įvertinimas, pastatų 
159B ir 151 seisminės kategorijos nustatymas. Be to, 2010 m. VATESI specialis-
tai prižiūrėjo ir nuolatinio vykdymo priemonių darbus: priemonių individualios 
dozės viršijimo dažnumui mažinti įdiegimas (ALARA principo įdiegimas), sau-
gai svarbių sistemų senėjimo valdymas bei saugai svarbių sistemų atestuotos 
būklės palaikymas. Visos priemonės yra vykdomos. Įvertinus saugos gerinimo 
programos įgyvendinimo rezultatus, Ignalinos AE saugos lygis 2010 m. buvo 
priimtinas. Saugos gerinimo darbai bus vykdomi ir 2011 metais.

Projektinių ir neprojektinių avarijų analizė ir jų valdymas
Pagal branduolinės saugos reikalavimus, pagrindžiant branduolinės energe-
tikos objekto saugą turi būti atliekamas šio objekto saugos vertinimas. Viena 
iš pagrindinių saugos vertinimo sudedamųjų dalių yra saugos deterministinė 
analizė. Saugos deterministinė analizė – tai inžinerinis ir mokslinis tyrimas, kurio 
metu naudojant patikrintas ir pripažintas tinkamomis kompiuterines progra-
mas yra nagrinėjami branduolinės energetikos objektų neutroniniai, termome-
chaniniai, termohidrauliniai, struktūrinio vientisumo, gaisro pavojaus ir radio-
loginiai aspektai. Pagal deterministinių skaičiavimų rezultatus yra sprendžiama 
apie projektinių ir neprojektinių avarijų prevencijos bei jų padarinių mažinimo 
techninių ir organizacinių priemonių veiksmingumą. Esant branduolinės ener-
getikos objekto fizinių barjerų pažeidimams ir galimiems radionuklidų išmeti-
mams į aplinką, deterministinių skaičiavimų būdu yra nustatoma, ar keliama 
rizika gyventojams ir aplinkai neviršija leistinų ribų. 

2010 m. VATESI specialistai nagrinėjo VĮ Ignalinos AE pateiktus saugos pagrin-
dimus, parengtus pagal įvairius eksploatavimo nutraukimo projektus, vertino 
projektinių ir neprojektinių avarijų analizės rezultatus bei šių avarijų valdymo 
procedūrų aprašus, prižiūrėjo, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų ir laiku 
numatomos bei įgyvendinamos būtinos koreguojamosios priemonės. Buvo 
peržiūrėti VĮ Ignalinos AE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos dezaktyvavimo ir 
išmontavimo (B9-1 projekto), kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir tvarky-
mo komplekso (B2 projekto), trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyvių-
jų atliekų saugyklos (B19-1 projekto) ir kapinyno (B19-2 projekto), VĮ Ignalinos 
AE 1-ojo bloko daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro dezaktyvavimo 
(B12 projekto) saugą pagrindžiantys dokumentai, įvertintos šiems branduoli-
nės energetikos objektams būdingų projektinių ir neprojektinių avarijų analizės 
ataskaitos bei avarijų valdymo procedūrų aprašai. VĮ Ignalinos AE, atsižvelgda-
ma į VATESI pateiktas pastabas, šalino nustatytus trūkumus šių projektų saugos 
analizės ataskaitose.

2010 m. VATESI specialistai išnagrinėjo ir pateikė pastabas dėl VĮ Ignalinos 
AE Avarinės parengties plano dokumentų, susijusių su neprojektinių avarijų 
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scenarijų (pavyzdžiui, „Visiškas srovės netekimas VĮ Ignalinos AE energijos blokų 
savoms reikmėms“, „Avarija panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuo-
se, įvykusi dėl nekompensuoto vandens praradimo“, „Avarija, įvykusi panaudoto 
branduolinio kuro išlaikymo baseinuose dėl šilumą išskiriančių rinklių kritimo į 
baseino dugną, kurio metu prasideda savaiminė grandininė reakcija“ ir ,,Išori-
niai įvykiai“) radiologinių padarinių vertinimu. VĮ Ignalinos AE, atsižvelgdama į 
VATESI pateiktas pastabas, atliko papildomus radiologinių padarinių skaičiavi-
mus ir patikslino avarinės parengties plano dokumentus.

Pagal 2009 m. gruodžio mėn. atliktos inspekcijos „Projektinių ir neprojektinių 
avarijų prevencijos bei valdymo proceso, panaudoto branduolinio kuro išlaiky-
mo baseinuose, patikrinimas“ rezultatus, 2010 m. VĮ Ignalinos AE parengė nea-
titikimų ir pažeidimų šalinimo planą. Pagal šį planą VĮ Ignalinos AE modifikavo 
neprojektinių avarijų valdymo vadovus. Modifikuotuose neprojektinių avarijų 
valdymo vadovuose (gairėse) numatyta strategija, kuri bus įgyvendinama val-
dant labai mažai tikėtinas neprojektines avarijas, susijusias su savaiminiu kritiš-
kumo formavimusi VĮ Ignalinos AE 1-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro 
išlaikymo baseinuose (pavyzdžiui, į baseiną įkritus sunkiai įrangai ar žemės dre-
bėjimo atveju), ir mažinant šių avarijų padarinius. VATESI specialistai peržiūrėjo 
ir įvertino VĮ Ignalinos AE modifikuotus neprojektinių avarijų valdymo vadovus 
bei įpareigojo VĮ Ignalinos AE iki 2011 m. balandžio 1 d. atlikti detalų fizikinių ir 
cheminių procesų, galinčių įvykti panaudoto branduolinio kuro išlaikymo ba-
seinuose įgyvendinant neprojektinės avarijos valdymo strategiją, vertinimą ir 
saugos pagrindimą bei parengti specialią palaikymo procedūrą, kurioje būtų 
detaliai aprašyti VĮ Ignalinos AE darbuotojų, įgyvendinančių aukščiau minėtą 
strategiją, veiksmai. Ryšium su tuo 2010 m. numatyta atlikti inspekcija „Avari-
jų valdymo procesų VĮ Ignalinos AE patikrinimas“ buvo perkelta į 2011 m., kai 
VĮ Ignalinos AE atliks numatytą neprojektinių avarijų valdymo dokumentų pa-
pildymą ir VATESI specialistai peržiūrės dokumentus.

Ruošiantis naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje, VATESI specialistai ren-
gė branduolinės saugos reikalavimų „Atominių elektrinių saugos deterministi-
nė analizė“ projektą. Reikalavimai buvo rengiami remiantis Lietuvos Respubli-
koje galiojančiais teisės aktais, reguliuojančiais branduolinę saugą ir radiacinę 
apsaugą, Vakarų Europos valstybių branduolinę saugą reguliuojančių institu-
cijų asociacijos (WENRA), TATENA rekomendacijomis ir kitų šalių praktika (pa-
vyzdžiui, atsižvelgiant į JAV branduolinę saugą reguliuojančios institucijos NRC 
keliamus reikalavimus naujoms atominėms elektrinėms, Jungtinėje Karalystėje 
branduolinę saugą reguliuojančios institucijos HSE atliekamo naujų atominių 
elektrinių projektų bendro vertinimo rezultatus, Suomijos branduolinę saugą ir 
radiacinę apsaugą reguliuojančios institucijos STUK patirtį licencijuojant nau-
ją atominę elektrinę). Šie reikalavimai nustato saugos deterministinės analizės 
tikslus ir uždavinius, postuluojamus inicijuojančius įvykius ir jų klasifikavimą, 
techninius priimtinumo kriterijus, reikalavimus analizės metodams, duome-
nims ir prielaidoms, reikalavimus kompiuterinėms programoms ir skaitiniams 
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įvertinimo modeliams, rezultatų dokumentavimui, kokybės užtikrinimui, nepri-
klausomam patikrinimui bei dokumentų atnaujinimui. Kai šie reikalavimai bus 
suderinti ir patvirtinti, jie bus privalomi pareiškėjui ar licencijos turėtojui įstaty-
mų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengiant branduolinę saugą ir radiacinę 
apsaugą pagrindžiančius dokumentus naujos atominės elektrinės projektavi-
mo, statybos, eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo laikotarpiais. Šie rei-
kalavimai kartu su kitais norminiais dokumentais reglamentuos branduolinės 
energetikos objektų saugos valstybinį reguliavimą bei priežiūrą Lietuvoje.

Tikimybinė saugos analizė
Tikimybinės saugos analizės (toliau – TSA) taikymas AE projektavimo ir AE eks-
ploatavimo etapuose leidžia nustatyti, ar AE keliama rizika yra minimali, kiek tai 
įmanoma pasiekti naudojant atitinkamas saugos priemones ir ar jos yra protin-
gos ekonomine prasme. TSA taikymas taip pat padeda nustatyti AE projekto, 
AE eksploatavimo procedūrų trūkumus bei numatyti patobulinimus (organi-
zacines ir technines priemones), būtinus siekiant išvengti sunkiųjų avarijų arba 
sušvelninti jų padarinius.

2010 m. baigtas Ignalinos AE tikimybinės saugos analizės modelio pritaikymo 
VATESI veikloje projektas. Projekto tikslas – pritaikyti turimą Ignalinos AE TSA mo-
delį neįprastų įvykių analizei. Bendradarbiaudama su mokslinės techninės pa-
galbos organizacijomis (MTPO) VATESI įsigijo programinę įrangą „RiskSpectrum 
RiskWatcher“, kuri paprastai naudojama kaip rizikos monitorius ir yra skirta stebė-
ti rizikos dinamiką AE eksploatavimo metu, modeliuoti galimus įvykių scenarijus 
ir, atsižvelgiant į rizikos pokyčius, planuoti AE techninę priežiūrą ir bandymus. 
Darbo metu sukurta neįprastų įvykių analizės sistema leidžia įvertinti neįprastų 
įvykių keliamą riziką, analizuoti konkrečias AE sistemų konfigūracijas.

2010 m. Kaune buvo organizuotas TATENA darbinis seminaras „Tikimybinės sau-
gos analizės taikymas ir sprendimų priėmimas, pagrįstas rizikos vertinimu“. Se-
minaro metu TSA specialistai pasidalijo patirtimi, kaip skirtingose šalyse taikoma 
TSA priimant su sauga susijusius sprendimus. Seminaro rezultatai buvo apiben-
drinti ir taps TATENA rengiamo dokumento „Integruotas sprendimų priėmimas, 
pagrįstas rizikos vertinimu“ dalimi. Kurso metu įsisavintos žinios naudingos 
mūsų šalies specialistams tiek vykdant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 
darbų saugos priežiūrą, tiek rengiantis naujos AE projektavimui ir statybai. 
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2010 m. Kaune vykusio TATENA darbinio seminaro „Tikimybinės saugos analizės 
taikymas ir sprendimų priėmimas, pagrįstas rizikos vertinimu“ dalyviai

Branduolinės energetikos objektų gaisro pavojaus analizė
Gaisrai, kylantys BEO, ypač atominėse elektrinėse, gali kelti pavojų saugai svar-
bių sistemų darbingumui bei padaryti milžiniškų, nenuspėjamų nuostolių. 
Todėl gaisrų pavojaus juose analizei visame pasaulyje skiriama daug dėme-
sio. Tokios analizės pagrindinis tikslas – parodyti, kad saugai svarbių sistemų 
išdėstymas ir esančios gaisrų apsaugos priemonės užtikrina BEO branduolinę 
saugą ir atitinka nacionalinius teisės aktų reikalavimus, taip pat TATENA reko-
mendacijas bei kitų šalių gerąją praktiką. 

Branduolinės energetikos objektų svarbių saugai sistemų priešgaisrinės sau-
gos reikalavimuose, patvirtintuose VATESI viršininko 2002 m. spalio 11 d. VATESI 
viršininko įsakymu Nr. 42 nustatyta, kad gaisro pavojaus analizė privalo apimti 
šiuos etapus:

 gaisro pavojaus zonų nustatymas ir klasifikavimas;

 gaisro pavojaus zonose svarbių saugai sistemų nustatymas;

 potencialių galimo gaisro šaltinių ir gaisro pavojaus lygio nustatymas, gaisro 
galimo vystymosi ir galimo poveikio saugai svarbių sistemų darbingumui 
įvertinimas;

 priešgaisrinių užtvarų reikalaujamo atsparumo ugniai gaisro pavojaus zono-
se nustatymas;

 būtinų gaisro aptikimo ir gesinimo priemonių nustatymas bei gaisro aptiki-
mo ir gesinimo sistemų darbingumo patikrinimas;

 radiacinių gaisro pasekmių analizė.

2010 m. VATESI išnagrinėjo ir pateikė pastabas dėl labai mažo aktyvumo ra-
dioaktyviųjų atliekų saugyklos (B19-1) ir kapinyno laidojimo modulių (B19-2), 
atliekų išėmimo iš 155-155/1, 157-157/1 pastatų ir labai mažo aktyvumo radi-
oaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso (B2 projekto pirmoji ir an-
troji dalis) gaisro pavojaus analizių (GPA) ataskaitų. Pagal GPA rezultatus, buvo 
nustatyti šių planuojamų statyti BEO trūkumai priešgaisrinės saugos srityje ir 
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parengtos kompensuojamosios priemonės. Kadangi Ignalinos AE 2011 m. pla-
nuoja pradėti eksploatuoti naujus BEO ir vykdyti Ignalinos AE įrengimų ardymo 
darbus, todėl VATESI nagrinėdama Ignalinos AE GPA pateikė pastabas, kad turi 
būti užtikrinama priešgaisrinė apsauga su pakankamomis priemonėmis ir pa-
jėgomis. Ignalinos AE specialistai į VATESI pastabas atsižvelgė ir pateikė pagrin-
džiančią informaciją, kad Ignalinos AE priešgaisrinę apsaugą tiesiogiai užtikrina 
Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (VPGV), kuri yra šalia Ignalinos AE. Iki 
2009 m. pabaigos VPGV buvo išlaikoma vadovaujantis tarp Ignalinos AE ir VPGV 
sudaryta sutartimi. 2009 m. gruodžio 31 d. sustabdžius antrąjį energijos bloką, 
Ignalinos AE tam lėšų negauna, todėl 2010 metais Visagino priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos išlaikymui lėšos buvo skirtos iš Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo fondo.

Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų priešgaisrinė sauga užtikrinama 
automatiniu ir (arba) rankiniu būdu. Viena efektyvesnių priešgaisrinės saugos 
priemonių yra automatinė priešgaisrinė saugos sistema, skirta aptikti, likviduoti 
gaisrus ir sumažinti jų pasekmes. Automatinę priešgaisrinę saugos sistemą, vi-
siškai nepriklausomą kiekviename energijos bloke, sudaro:

 automatinė gaisro gesinimo sistema;

 automatinė gaisrų signalizacijos sistema;

 gaisrų lokalizacijos, dūmų šalinimo ir oro viršslėgio sudarymo sistemos.

2010 m. VATESI specialistai Ignalinos AE atliko inspekciją, kurios metu buvo pa-
tikrinta, kaip yra vykdomas Ignalinos AE automatinės gaisro gesinimo sistemos 
(AGGS) techninis aptarnavimas ir jos pasirengimas funkcijų vykdymui, kaip vyk-
domi ir dokumentuojami darbų atlikimo rezultatai (patikrinti dokumentai, kaip 
Ignalinos AE darbuotojai 2010 metais įvykdė 1-ojo bloko AGGS kompleksinius 
bandymus), kaip Ignalinos AE vykdo gaisrų pavojaus analizę pagal BEO svarbių 
saugai sistemų priešgaisrinės saugos reikalavimus (P-2002-01), buvo vykdyta 
įrangos ir patalpų apžiūra, patikrinti remonto ir eksploatavimo dokumentai. Taip 
pat buvo patikrinta, ar Ignalinos AE yra patvirtinta centrinė priešgaisrinė-tech-
ninė komisija. Pagal Ignalinos AE pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010 m. 
kovo mėnesį patvirtinta šios komisijos sudėtis. Inspekcijos metu susipažinta su 
komisijos posėdžio, įvykusio 2010-04-20, metu nagrinėtais klausimais. VATESI 
parengė inspekcijos ataskaitą, kuriame nurodė išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos 
tobulinimo, bei jį pateikė inspektuotai organizacijai.
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Eksploatavimo patirties įvertinimas
Siekiant gerinti Ignalinos AE branduolinę saugą, užkirsti kelią galimoms ava-
rijoms ir saugai svarbiems įvykiams, būtina analizuoti savo ir kitų organizacijų 
eksploatavimo patirtį. 

Eksploatavimo patirtį sudaro: informacija apie įvykius, avarijas ir jų pirmtakus, 
defektus, „vos ne įvykius“, žemo lygio įvykius, jų tendencijas, trūkumus bei gerą-
ją praktiką, saugos rodiklių analizės ataskaitos, įsivertinimo ataskaitos (kokybės 
užtikrinimo audito ataskaitos, nepriklausomų ekspertų, misijų ataskaitos, do-
kumentuota gera praktika ir pan.). Taip pat labai svarbi yra ir kita informacija, 
kurią panaudojus galima pagerinti branduolinės energetikos objekto saugą. Ji 
apima žmogaus veiklos, organizacinius bei technologinius klausimus. 

Ataskaitoms apie neįprastus įvykius Ignalinos AE, kituose Lietuvos BEO bei in-
formacijai apie neįprastus įvykius įvairiose pasaulio atominėse elektrinėse VA-
TESI nagrinėti yra sukurta nuolatinė Neįprastų įvykių ir eksploatacinės patirties 
analizės komisija (toliau – Komisija).

2010 m. buvo surengta 11 Komisijos posėdžių, kurių metu buvo nagrinėjami 
neįprasti įvykiai, įvykę Ignalinos AE, kitų šalių AE ir kituose BEO. Komisijos narių 
analizės rezultatai išvados ir (ar) rekomendacijos, susijusios su saugos gerinimu 
bei išmoktomis pamokomis kituose BEO, buvo teikiamos Ignalinos AE bei nau-
dojamos VATESI branduolinės saugos reikalavimams tobulinti.

2010 m. liepos 30 d. VATESI viršininko įsakymu Nr. 22.3-60 išleisti ir patvirtinti 
patobulinti „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikala-
vimai“ (BSR-1.8.1-2010), kurie nustato pagrindinius informacijos apie neįprastus 
įvykius informavimo kriterijus, pranešimų apie neįprastus įvykius perdavimo VA-
TESI tvarką, ataskaitų rūšis bei turinį. Ignalinos AE parengė ir su VATESI suderino 
priemonių, kurių būtina imtis, siekiant atitikti naujus VATESI reikalavimus, planą. 
2010 m. VATESI vykdė minėto plano priemonių įgyvendinimo priežiūrą.

2010 m. Ignalinos AE įvyko vienas informuotinas neįprastas įvykis – spalio 5 d. 
Ignalinos AE 1-ajame energetiniame bloke, atliekant pagrindinio cirkuliacijos 
kontūro (toliau – kontūro) prapūtimo, aušinimo ir valymo sistemų vidinių pavir-
šių dezaktyvacijos darbus, viename iš kontūro komponentų įvyko išsihermetiza-
vimas, kurio metu už kontūro ribų ištekėjo dezaktyvavimo tirpalas. Įvykio metu 
personalo ir patalpų apšvitos lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, jokie che-
miniai reagentai ar radioaktyviaisiais nuklidais užterštos medžiagos nepateko už 
Ignalinos AE kontroliuojamos zonos ribų. Pagal Tarptautinę branduolinių įvykių 
skalę (INES) įvykis buvo įvertintas nuliniu lygiu.

VATESI atliko išsamią Ignalinos AE pateiktų dokumentų, susijusiu su minėtu įvy-
kiu, analizę. Po šio įvykio visi dezaktyvavimo darbai buvo sustabdyti. Siekiant 
išvengti panašių įvykių pasikartojimo tiek 1-ame bloke, tiek ir 2-ame blokuose, 
kontūro prapūtimo, aušinimo ir valymo sistemų vidinių paviršių dezaktyvacijos 
darbai galės būti vykdomi tik įgyvendinus reikiamas koreguojamas priemones.
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IAE informuotini neįprasti įvykiai 2000–2010 m. 

Siekiant įvertinti, kaip BEO licencijos turėtojas naudoja eksploatavimo patirtį, 
2010 m. VATESI atliko dvi inspekcijas. 2010 m. lapkričio 16 d. VATESI Ignalinos AE 
atliko specialiąją inspekciją, kurios metu buvo patikrinta, ar Ignalinos AE eksplo-
atavimo patirties panaudojimo sistema atitinka VATESI nustatytus reikalavimus 
ir Ignalinos AE galiojančius tvarkos aprašus. Didelis dėmesys buvo skirtas naujos 
Ignalinos AE saugos rodiklių sistemos įdiegimui. Nauja saugos rodiklių sistema 
bus naudojama Ignalinos AE saugos lygiui vertinti eksploatavimo nutraukimo 
metu. Inspekcijos metu pažeidimų ar neatitikimų nustatyta nebuvo. 

2-oji inspekcija buvo atlikta 2010 m. balandžio 29 d. RATA. Inspekcijos metu 
buvo patikrinta, kaip RATA naudoja kitų šalių eksploatavimo patirtį, atliekant 
uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūrą bei jos saugos 
gerinimo darbus. Inspekcijos metu pažeidimų nenustatyta, tačiau užfiksuoti kai 
kurie neatitikimai, kuriems pašalinti RATA buvo parengtas ir su VATESI suderin-
tas koreguojamų priemonių planas.

Ignalinos AE darbuotojų mokymai ir atestavimas
Darbuotojų mokymas ir atestacija – tai vienas iš svarbiausių saugos užtikrini-
mo branduolinėje energetikoje elementų. VATESI patvirtintuose „Branduolinės 
energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų ir joms paslaugas teikian-
čių įmonių personalo valdymo bendruosiuose reikalavimuose“ (VD-E-11-2001) 
nustatyta, kad eksploatuojanti organizacija privalo sukurti personalo įvadinio ir 
tęstinio mokymo sistemą bei nustatyti darbuotojų kvalifikacijos ir kompetenci-
jos reikalavimus. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2010 metais, buvo vykdoma 
šios sistemos priežiūra, t. y. BSD Priežiūros skyriaus specialistai dalyvavo Ignali-
nos AE vadovų ir specialistų žinių patikrinimo komisijose (2010 m. patikrintos 
8 aukštesniojo ir vidutinio lygio Ignalinos AE specialistų žinios), taip pat derino 
mokymo programas, egzaminų bilietus bei kitus su darbuotojų mokymais susi-
jusius dokumentus. Taip pat 2010 metais buvo atlikta viena reguliarioji inspek-
cija, kurios metu buvo patikrintas bloko valdymo skydinių personalo mokymo 
proceso organizavimas ir vykdymas Ignalinos AE mokymo centre. Atsižvelgiant 
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į šios inspekcijos bei peržiūrėtų dokumentų rezultatus, galima konstatuoti, kad 
Ignalinos AE darbuotojų mokymo sistema atitinka branduolinės saugos reika-
lavimus. Taip pat VATESI nagrinėjo ir vertino darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 
priemones, būtinas užtikrinti saugą vykdant Ignalinos AE eksploatavimo užbai-
gimo ir nutraukimo projektus. 

Siekiant toliau tobulinti branduolinės saugos reikalavimų sistemą, atsižvelgiant 
į TATENA saugos standartus bei kitų šalių gerąją praktiką, 2010 m. buvo per-
žiūrėti reikalavimai, susiję su darbuotojų mokymu ir atestacija branduolinėje 
energetikoje. Planuojama 2011 m. patvirtinti Branduolinės saugos reikalavi-
mus „Licencijuojamą veiklą branduolinėje energetikoje vykdančių organizacijų 
personalo vadyba“, kurie pakeis 2001 m. patvirtintus „Branduolinės energetikos 
objektus eksploatuojančių organizacijų ir joms paslaugas teikiančių įmonių 
personalo valdymo bendruosius reikalavimus“.

Ignalinos AE vadybos sistema ir jos tobulinimo priemonės
Siekiant įgyvendinti TATENA saugos standartų keliamus reikalavimus ir Vakarų 
Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) 
rekomenduojamus saugos lygius šiuolaikinėms BEO vadybos sistemoms, o taip 
pat atsižvelgiant į šiuolaikinę gerąją praktiką, buvo parengti ir VATESI viršininko 
2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 patvirtinti branduolinės saugos reika-
lavimai BSR-1.4.1-2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“ (toliau – Reikalavimai). 

Įgyvendindama aukščiau paminėtą VATESI viršininko įsakymą, 2010 m. Ignalinos 
AE atliko savo vadybos sistemos atitikimo naujiems Reikalavimams įvertinimą. 
Šio įvertinimo metu buvo nustatyta neatitikimų, kuriems pašalinti Ignalinos AE 
parengė priemonių planą ir 2010 m. jį suderino su VATESI. Siekiant atitikti Rei-
kalavimus, priemonių plane yra numatyta įgyvendinti 54 priemones. 2010 m. 
VATESI vykdė priemonių plano įgyvendinimo priežiūrą.

 
 

VATESI ir Ignalinos AE specialist  pasitarimas d l Vadybos sistem  reikalavim  
projekto nuostat  gyvendinimo 

 
Galutinai sustabdžius Ignalinos AE antr j  blok , 2010 m. Ignalinos AE veikla 

visiškai per jo  kit  – eksploatavimo užbaigimo ir  nutraukimo etap , tod l Ignalinos AE 
organizacin  strukt r  buvo b tina pritaikyti naujoms veiklos s lygoms. Tuo tikslu 
Ignalinos AE pareng  ir pateik  VATESI perži rai naujos organizacin s strukt ros aprašym  
ir saugos ataskait , pagrindžian i  šios modifikacijos atitikim  branduolin s saugos 
užtikrinimo reikalavimams. VATESI taip pat vertino su organizacin s strukt ros pakeitimu 
susijusius dokumentus: naujas Ignalinos AE darbuotoj  pareigybines instrukcijas, 
organizacijos strukt ros nauj  padalini  nuostatus bei proced ras. Atsižvelgusi  
nagrin jimo rezultatus bei Ignalinos AE priemoni  plan , užtikrinant  skland  ir neigiamo 
poveikio saugai neturint  per jim  prie naujosios Ignalinos AE organizacin s strukt ros, 
2010 met  pradžioje VATESI pri m  sprendim  suderinti Ignalinos AE organizacin s 
strukt ros modifikacij . 

2010 m. gruodžio 9 d. VATESI atliko Ignalinos AE organizacin s strukt ros 
modifikacijos vykdymo patikrinim . Planin s inspekcijos metu pažeidim  nustatyta nebuvo. 
Inspekcijos metu konstatuota, kad didžioji dalis darb , susijusi  su Ignalinos AE 
organizacin s strukt ros modifikacija, yra atlikta.  

Saugos kult ra – neatskiriama vadybos sistemos dalis. Vadovaujantis vadybos 
sistemos reikalavimais, b tina sistemingai vertinti ir nuosekliai pl toti organizacijos saugos 
kult r . Saugos kult ros kiekybiniam vertinimui Ignalinos AE yra naudojama saugos 
kult ros rodikli  sistema. Saugos kult ros rodikli  duomenys leidžia vertinti darbuotoj  
kvalifikacijos, audit  rezultat  gyvendinimo, inspekcij  rezultat  gyvendinimo ir kitas 
tendencijas. 2010 m. VATESI atliko ne tik saugos kult ros rodikli  rezultat  tendencij  
vertinim , bet taip pat skatino Ignalinos AE pl toti ir gerinti saugos kult r  organizacin je 
srityje: teik  pastabas Ignalinos AE saugos kult ros sivertinimo metodikai, suderino nauj  
Ignalinos AE saugos kult ros pl tros priemoni  plan  2010 metams bei vykd  jame 
numatyt  priemoni  gyvendinimo prieži r .   

VATESI ir Ignalinos AE specialistų pasitarimas dėl Vadybos sistemų reikalavimų 
projekto nuostatų įgyvendinimo

Galutinai sustabdžius Ignalinos AE antrąjį bloką, 2010 m. Ignalinos AE veikla vi-
siškai perėjo į kitą – eksploatavimo užbaigimo ir nutraukimo etapą, todėl Ignali-
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nos AE organizacinę struktūrą buvo būtina pritaikyti naujoms veiklos sąlygoms. 
Tuo tikslu Ignalinos AE parengė ir pateikė VATESI peržiūrai naujos organizacinės 
struktūros aprašymą ir saugos ataskaitą, pagrindžiančią šios modifikacijos atiti-
kimą branduolinės saugos užtikrinimo reikalavimams. VATESI taip pat įvertino 
su organizacinės struktūros pakeitimu susijusius dokumentus: naujas Ignalinos 
AE darbuotojų pareigybines instrukcijas, organizacijos struktūros naujų padali-
nių nuostatus bei procedūras. Atsižvelgusi į nagrinėjimo rezultatus bei Ignalinos 
AE priemonių planą, užtikrinantį sklandų ir neigiamo poveikio saugai neturintį 
perėjimą prie naujosios Ignalinos AE organizacinės struktūros, 2010 metų pra-
džioje VATESI priėmė sprendimą suderinti Ignalinos AE organizacinės struktūros 
modifikaciją.

2010 m. gruodžio 9 d. VATESI atliko Ignalinos AE organizacinės struktūros mo-
difikacijos vykdymo patikrinimą. Planinės inspekcijos metu pažeidimų nustaty-
ta nebuvo. Inspekcijos metu konstatuota, kad didžioji dalis darbų, susijusių su 
Ignalinos AE organizacinės struktūros modifikacija, yra atlikta. 

Saugos kultūra – neatskiriama vadybos sistemos dalis. Vadovaujantis vadybos 
sistemos reikalavimais, būtina sistemingai vertinti ir nuosekliai plėtoti organi-
zacijos saugos kultūrą. Saugos kultūros kiekybiniam įvertinimui Ignalinos AE 
yra naudojama saugos kultūros rodiklių sistema. Saugos kultūros rodiklių duo-
menys leidžia įvertinti darbuotojų kvalifikacijos, auditų rezultatų įgyvendinimo, 
inspekcijų rezultatų įgyvendinimo ir kitas tendencijas. 2010 m. VATESI atliko ne 
tik saugos kultūros rodiklių rezultatų tendencijų vertinimą, bet taip pat skatino 
Ignalinos AE plėtoti ir gerinti saugos kultūrą organizacinėje srityje: teikė pasta-
bas Ignalinos AE saugos kultūros įsivertinimo metodikai, suderino naują Ignali-
nos AE saugos kultūros plėtros priemonių planą 2010 metams bei vykdė jame 
numatytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą. 
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Branduolinio kuro ir          
radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

branduolinio kuro tvarkymas ignalinos ae
Į Ignalinos AE teritorijoje eksploatuojamą panaudo-
to branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio saugoji-
mo saugyklą (192 pastatas) 2010 m. pirmame ketvir-
tyje buvo patalpinti saugoti 6 paskutiniai konteine-
riai CONSTOR RBMK-1500 su panaudotu branduoli-
niu kuru. Šiuo metu minėta saugykla yra beveik pil-
nai užpildyta ir joje patalpinta bei saugoma 118 kon-
teinerių (20 konteinerių CASTOR RBMK ir 98 kontei-
nerių CONSTOR RBMK-1500) su panaudotu bran-
duoliniu kuru. Kiekviename konteineryje patalpinta 
51 panaudoto branduolinio kuro šilumą išskirianti 

rinklė. Bendras panaudoto branduolinio kuro rinklių, saugomų saugykloje, kiekis 
yra 6018. Visas saugykloje patalpintas panaudotas branduolinis kuras yra 2% 235U 
pradinio įsodrinimo.

Eksploatuojamojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje, pagal Ignalinos 
AE patvirtintas procedūras, atliekama saugomų konteinerių priežiūra ir periodi-
nis tikrinimas. Ignalinos AE, vadovaudamasi Branduolinės saugos reikalavimais 
BSR3.1.1-2010 „Bendrieji reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo 
saugyklai“, patvirtintais VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 
patvirtintais Branduolinės saugos reikalavimais BSR 3.1.1-2010 „Bendrieji reikala-
vimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklai“, nuolat teikia VATESI 
ataskaitas apie vykdomą saugyklos priežiūrą, jos rezultatus bei sprendžia su tuo 
susijusius klausimus.

2010 m. buvo atliekami naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos (to-
liau – LPBKS) statybos darbai. Pagal Ignalinos AE sutartį su rangovu – Vokietijos 
konsorciumu „GNS-NUKEM GMBH“ LPBKS statybos darbus atliko subrangovai iš 
Lietuvos – UAB „Ranga IV“, o nuo 2010 m. liepos mėn. – UAB „Vetrūna“. Pagal kon-
sorciumo pateikiamus statybos darbų grafikus, konsorciumo dalyvis „NUKEM 
Technologies Gmbh“ numato pabaigti LPBKS statybos darbus 2011 m. I ketvir-
tyje. Kitas konsorciumo dalyvis – „GNS Gmbh“ organizuoja Ignalinos AE abiems 
energijos blokams ir LPBKS skirtos panaudoto branduolinio kuro tvarkymo įran-
gos bei naujų konteinerių CONSTOR RBMK1500/M2 gamybą. Šio metu Vokieti-
jos kompanijos „GNS Gmbh“ užsakymu jos subrangovas konsorciumo Hertel pa-
dalinys gamykla MAG Grimma gamina šiuos konteinerius. Iki 2010 m. pabaigos 
minėtoje gamykloje buvo pagaminti 75 konteineriai CONSTOR RBMK1500/M2, 
kurie šiuo metu saugomi bei prižiūrimi gamyklos teritorijoje. Panaudoto bran-
duolinio kuro tvarkymo įranga planuojama pagaminti bei įrengti Ignalinos AE ir 
LPBKS iki 2011 m. III ketvirčio.
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2010 m. pradžioje VATESI suderino panaudoto branduolinio kuro konteinerių 
CONSTOR RBMK1500/M2 Ignalinos AE energijos blokuose tvarkymo įrangos 
Ignalinos AE vykdomą modifikaciją ir atlieka jos vykdymo priežiūrą. Pagal mi-
nėtą modifikaciją Ignalinos AE abiejuose energijos blokuose turi būti įrengti: 
nauji amortizatoriai konteineriams CONSTOR RBMK1500/M2 patalpinti, nauja 
konteinerių aptarnavimo platforma, panaudoto branduolinio kuro pluoštų tvar-
kymo įranga bei Ignalinos AE energijos blokuose esamų kranų konstrukciniai 
pakeitimai. Taip pat VATESI tikrino, kaip Ignalinos AE laikosi statybos licencijos 
Nr. 2/2009, išduotos 2009 m. rugsėjo 2 d. LPBKS statybos darbams atlikti, sąlygų, 
kurios turi būti įgyvendintos iki LPBKS eksploatavimo pradžios. Sąlygose nusta-
tyta, kad Ignalinos AE turi parengti ir suderinti su VATESI atskirą techninį projektą 
bei jo saugos pagrindimą, skirtus pažeisto panaudoto branduolinio kuro rinklių 
tvarkymui Ignalinos AE energijos blokuose ir LPBKS bei jų saugojimui.

2010 m. kovo mėn. VATESI specialistai atliko reguliarią inspekciją, kurios metu 
patikrino, kaip vykdoma LPBKS pamato plokštės betonavimo darbų techninė 
priežiūra. Inspekcijos metu patikrinta, kaip buvo atliktas pamato plokštės arma-
tūros tvirtinimas, kaip montuojami perdangos ir sienų reperiai, kad būtų gali-
ma matuoti saugyklos pastato nusėdimus statybos ir eksploatacijos metu. Taip 
pat buvo patikrinta, kaip paklotas pamato plokštės paruošiamasis sluoksnis, 
kaip statybos objekte pildomi betono mišinio ėminio ėmimo protokolai, be-
tono mišinio slankumo kitimo, betono mišinio, kietėjančio betono ir aplinkos 
temperatūros duomenys.

2010 m. birželio mėn. VATESI atstovai dalyvavo Ignalinos AE konteinerio CONS-
TOR RBMK 1500/M2 kakliukų apkrovų atliekamų gamyklinių bandymų ir 8 
naujų konteinerių dokumentacijos patikrinime bei jų priėmime. Pasirinkto kon-
teinerio kakliukų apkrovų bandymus atliko konsorciumo dalyvis „GNS Gmbh“ 
kompanijos Hertel gamykloje MAG GRIMMA (Vokietija). Patikrinimo metu VA-
TESI atstovai buvo supažindinti su konteinerių CONSTOR RBMK 1500/M2 ga-
mybos technologija bei patikrintos konteinerių saugojimo sąlygos jų laikinojo 
saugojimo aikštelėje, dalyvauta konteinerio kakliukų apkrovų bandymuose bei 
jų kokybės patikrinime sutinkant su atliekamų bandymų procedūromis.

2010 m. liepos mėn. VATESI atstovai dalyvavo Ignalinos AE konteinerių CONSTOR 
RBMK 1500/M2 tvarkymo įrangos, skirtos Ignalinos AE energijos blokams, atlie-
kamų gamyklinių bandymų patikrinime bei jų priėmime. Minėtus bandymus at-
liko kompanija „GNS Gmbh“. Patikrinimo metu VATESI atstovai buvo supažindinti 
su konteinerių CONSTOR RBMK 1500/M2 tokios tvarkymo įrangos kaip jų apsau-
ginio apsiausto, konteinerių ertmės vakuuminio džiovinimo ir užpildymo heliu, 
konteinerių bei jų dangčių kėlimo traversų panaudojimo Ignalinos AE energijos 
blokuose technologiniu procesu, sutinkant su atliekamų bandymų procedūro-
mis. Atlikus konteinerių tvarkymo įrangos gamyklinius bandymus, kartu su GNS 
specialistais buvo išnagrinėtos Ignalinos AE bei VATESI atstovų pateiktos pasta-
bos bei pasiūlymai, susiję su minėtos įrangos naudojimo patobulinimu, tvarkant 
panaudotą branduolinį kurą Ignalinos AE energijos blokuose. 
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2010 m. rugsėjo mėn. VATESI suderino Ignalinos AE sprendimą dėl 20 kontei-
nerių CASTOR RBMK, saugomų Ignalinos AE teritorijoje eksploatuojamojoje 
panaudoto branduolinio kuro saugykloje, hermetiškumo patikrinimo perio-
diškumo pakeitimo. Minėtų konteinerių hermetiškumo patikrinimas saugyklos 
teritorijoje bus atliekamas pagal grafiką kas 3 metus.

2010 m. gruodžio mėn. VATESI specialistai atliko panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo įrangos modifikacijos 1-ajame Ignalinos AE energijos bloke specialią-
ją inspekciją. Jos metu patikrino, kaip vykdomi įrangos išmontavimo ir montavi-
mo darbai, konstrukcijų ardymo ir įrengimo darbai, projekto sprendimų pakei-
timai, susiję su panaudoto branduolinio kuro apsauginio konteinerio tvarkymo 
įrangos ir konstrukcijų modifikacija 1-ajame Ignalinos AE energijos bloke. Taip 
pat nagrinėjo su konstrukcijų ir įrangos modifikacijos darbais susijusius planus, 
grafikus bei projektinius-gamybinius dokumentus. Buvo apsilankyta 101/1 A 
bloko 174, 338/1, 632 patalpose, apžiūrėta išmontuojama ir jau išmontuota 
įranga ir konstrukcijos.

Pagal rangovo Vokietijos konsorciumo „GNS-NUKEM GMBH“ pateikiamus atlie-
kamų darbų grafikus, numatyta LPBKS eksploatavimui parengti iki 2011 m. 
pabaigos, o jos eksploatavimo pradžia numatoma 2012 m. Visas likęs panau-
dotas branduolinis kuras, kuris susikaupė Ignalinos AE abiejų energijos blokų 
eksploatavimo metu, bus saugomas konteineriuose CONSTOR RBMK1500/
M2 ne mažiau kaip 50 metų nuo paskutinio konteinerio patalpinimo į LPBKS. Į 
kiekvieną konteinerį CONSTOR RBMK1500/M2 LPBKS eksploatavimo metu bus 
patalpinta 91 panaudoto branduolinio kuro įvairaus pradinio įsodrinimo 235U 
rinklę. Saugykloje numatoma saugoti 201 konteinerį CONSTOR RBMK1500/M2. 
LPBKS statoma Ignalinos AE teritorijoje, Visagino savivaldybėje.

ignalinos ae radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai
Pagrindinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principas – radioaktyviąsias atliekas 
reikia tvarkyti taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonėms bei aplinkai, be to ne-
sukeltų papildomų rūpesčių ateities kartoms. Šiuo principu yra vadovaujamasi 
tvarkant kietąsias radioaktyviąsias atliekas Lietuvoje. 

Remiantis 2008 m. Vyriausybės patvirtinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
strategija Ignalinos AE turi įdiegti naują radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo 
sistemą, įrengti radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginius, įrengti radioak-
tyviųjų atliekų saugyklas, taip pat turi būti įrengti trumpaamžių radioaktyviųjų 
atliekų kapinynai. 

Eksploatuojant Ignalinos AE susidarė nemažai kietųjų radioaktyviųjų atlie-
kų. Šios atliekos yra saugomos Ignalinos AE teritorijoje esančiuose pastatuo-
se – 155, 155/1, 157 ir 157/1. Kiek buvo sukaupta kietųjų radioaktyviųjų atliekų 
iki 2011 metų, nurodyta lentelėje:
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atliekų
kiekis (m3)

1 grupės
degios

1 grupės
nedegios

2 grupės
degios

2 grupės
nedegios

3 grupės Viso

Sukaupta iki
2011 01 01

11 556 8432 2212 2894 856 25 950

Ignalinos AE taip pat susidaro skystosios radioaktyviosios atliekos, kurios yra 
garinamos specialiuose garinimo įrenginiuose, o garinimo likutis yra bitumuo-
jamas (sukietinamas). Po garinimo susidarę garai yra filtruojami specialiuose 
jonų mainų bei perlito filtruose, sulaikančiuose radionuklidus. Šie filtrai vėliau 
yra cementuojami ir saugomi 158/2 pastate.

Per 2010 m. bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykloje (pastatas 158) buvo 
patalpinta 160 m3 bitumuotų atliekų. Iki 2011 m. šioje saugykloje buvo sukaup-
ta 13 863 m3 bitumuotų atliekų. 2010 m. cementavimo įrenginyje buvo per-
dirbta 128.93 m3 panaudotų jonų mainų dervų ir perlito, iš viso jų yra perdirbta 
623,37 m3. 2010 m. buvo pagamintos 1346 cementuotų atliekų pakuotės (sta-
tinės), kurios yra saugomos cementuotų atliekų saugykloje (pastatas 158/2). Iki 
2011 m. viso buvo pagamintos 6683 cementuotų atliekų pakuotės.

Remiantis pirmojo Ignalinos AE bloko eksploatavimo licencijos galiojimo są-
lygomis buvo leidžiama eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklas 
iki 2011 metų sausio 1 d. Siekiant pratęsti šių saugyklų eksploatavimą 2009 m. 
rugsėjo mėnesį Ignalinos AE pateikė VATESI atnaujintą 155, 155/1, 157, 157/1 
pastatų saugos analizės ataskaitą, kurią VATESI su ekspertų pagalba peržiūrėjo 
ir 2010 m. gruodžio mėnesį ją suderino. VATESI pakeitė minėtą licencijos galio-
jimo sąlygą leidžiant toliau eksploatuoti esamas saugyklas.

Siekiant sutvarkyti Ignalinos AE esančias kietąsias radioaktyviąsias atliekas pa-
gal naujausius reikalavimus būtina iš esamų saugyklų atliekas išimti, apdoroti ir 
parengti laidoti. 2009 m. lapkričio mėnesį Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrai 
kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų, bei išimtų atliekų 
rūšiavimo įrenginių techninį projektą (B2 projekto pirmoji dalis). VATESI išnagri-
nėjo pateiktus dokumentus bei 2010 gruodį informavo Ignalinos AE, kad dau-
giau pastabų šiems dokumentams neturi. Šiuos įrenginius planuojama pradėti 
eksploatuoti 2012-2013 metais. 

2010 m. liepos mėnesį Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrai kietųjų radioak-
tyviųjų atliekų išėmimo iš 157 ir 157/1 pastatų techninį projektą (B2 projekto 
antroji dalis). Šie dokumentai buvo peržiūrėti ir jiems pateiktos pastabos.

2009 m. rugpjūčio 27 d. VATESI viršininko įsakymu Nr.22.3-82 Ignalinos AE buvo 
išduota licencija statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų įrenginius. Kietųjų radio-
aktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių komplekse, pagal šiuolaikinius tarptauti-
nius reikalavimus, bus tvarkomos ir apie 50 metų saugomos visos Ignalinos AE 
eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu susidariusios kietosios radi-
oaktyviosios atliekos. Nauji atliekų apdorojimo įrenginiai turėtų pradėti veikti 
2012-2013 m. dabartinėje Ignalinos AE teritorijoje, Drūkšinių kaime, Visagino 
savivaldybėje. 
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2010 m. kovo 5 d. VATESI, įvertinus visus licencijai gauti reikalingus pateiktus 
dokumentus, išdavė Ignalinos AE licenciją statyti labai mažo aktyvumo radio-
aktyviųjų atliekų saugyklą. Remiantis nauja radioaktyviųjų atliekų klasifikacija 
A klasės atliekos (atliekos, kurių paviršinė dozės galia yra mažesnė arba lygi 0,5 
mSv/h, bet didesnė už nebekontroliuojamus lygius nustatytus LAND 34-2008) 
turi būti palaidotos labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyne. Prieš 
palaidojimą šios atliekos bus saugomos labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų 
atliekų saugykloje, iš kurios atliekos bus vežamos į kapinyną ne rečiau kaip kas 
2 metai. Saugykloje bus galima patalpinti iki 4 000 m3 radioaktyviųjų atliekų.

2009 m. spalio mėnesį Ignalinos AE pateikė labai mažo aktyvumo atliekų ka-
pinyno techninį projektą bei preliminarią saugos analizės ataskaitą (projektas 
B19-2). VATESI išnagrinėjo pateiktus dokumentus bei 2010 m. gruodį informavo 
Ignalinos AE, kad daugiau pastabų šiems dokumentams neturi. Labai mažo ak-
tyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyną planuojama pradėti eksploatuoti 2012-
2013 metais. Jame galima bus patalpinti apie 60 000 m3 radioaktyviųjų atliekų.

Remiantis poveikio aplinkai vertinimu dėl mažo ir vidutinio aktyvumo radio-
aktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo (projektas B-25), 2007 m. lapkričio mėn. 
Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1227 ,,Dėl mažo ir vidutinio aktyvumo trumpa-
amžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno projektavimo“, kuriame prita-
riama siūlymui šį kapinyną projektuoti Visagino savivaldybės Stabatiškės kaimo 
teritorijoje. 2008 m. gruodžio mėn. VATESI suderino mažo ir vidutinio aktyvumo 
radioaktyviųjų atliekų kapinyno  techninę specifikaciją. Šį kapinyną planuojama 
pradėti eksploatuoti 2015-2016 metais.

uždaryta maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla buvo įrengta 1963 metais Širvintų 
rajone, Bartkuškio miške apie 9 km atstumu nuo Maišiagalos miestelio ir 40 km 
nuo Vilniaus. Šioje saugykloje atliekos buvo kauptos iki 1989 m. Maišiagalos sau-
gykla – tai 200 m3 talpos rūsys, kuriame yra sukaupta apie 120 m3 radioaktyviųjų 
atliekų iš pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidarančių atliekų. 
Atliekos į šią saugyklą buvo vežamos iš Lietuvos bei iš Kaliningrado ir Gardino 
sričių. Po uždarymo 1989 metais iki 2002 metų saugyklą prižiūrėjo Fizikos insti-
tutas. 2002 metais saugyklą perėmė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 
(RATA), kuri vykdo jos priežiūrą ir aplinkos monitoringą. Svarbiausias monitorin-
go tikslas – įsitikinti, ar saugykla nekelia pavojaus žmonėms ir aplinkai. Monito-
ringo metu yra stebima, ar radionuklidai esantys saugykloje nesklinda į aplinką. 

Gerinant Maišiagalos saugyklos fizinę saugą 2004 m. buvo įrengta saugyklos 
nuolatinio stebėjimo sistema. Veikiant šiai sistemai, saugyklą galima stebėti iš 
RATA pagrindinio biuro patalpų ir Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato, to-
dėl įvykus bet kokiam išpuoliui ar gresiant kokiam nors pavojui galima nedel-
siant reaguoti ir imtis atsakomųjų veiksmų. 
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Siekiant įvertinti saugyklos saugą ir ją licencijuoti pagal dabartinius reikalavi-
mus 2004-2006 m. buvo vykdomas saugos įvertinimas ir pagerinimas. 2006 m. 
gegužės 26 d. VATESI išdavė RATA licenciją leidžiančią vykdyti uždarytos Maišia-
galos radioaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūrą. Tais pačiais metais buvo atlikti 
saugos gerinimo darbai – įrengti nauji saugyklos apsaugos barjerai– grunto ir 
dviejų vandeniui nelaidžių membranų sistema. Šie barjerai apsaugo saugykloje 
esančias radioaktyviąsias atliekas nuo vandens, kuris galėtų išplauti saugykloje 
esančius radionuklidus.

Saugyklos aplinkai stebėti yra išgręžti dešimt gręžinių, iš jų sistemingai imami 
gruntinio vandens mėginiai. Vykdant Maišiagalos saugyklos monitoringą, žiūri-
ma, ar saugykloje esantys radionuklidai nepatenka į gruntinius vandenis. Vienas 
pagrindinių rodiklių nusakančių saugyklos barjerų efektyvumą yra tričio, kaip la-
biausiai mobilaus radionuklido, tūrinis aktyvumas monitoringo gręžiniuose esan-
čiame vandenyje. Remiantis Maišiagalos saugyklos monitoringo ataskaitomis 
maksimalus tričio aktyvumas gręžiniuose sumažėjo po 2006 m. atliktų saugos 
gerinimo darbų. Prieš saugos gerinimo darbus dvejuose gręžiniuose, kuriuose 
fiksuojamas didžiausias tričio tūrinis aktyvumas, buvo užfiksuotas sumažėjimas 
atitinkamai 3 ir 9 kartus, tuo tarpu kituose gręžiniuose ir daugiau. Priklausomai 
nuo metų laiko, kuomet imami mėginiai, panašiai mažesni tričio tūriniai aktyvu-
mai yra fiksuojami iki šiol. Tokie rezultatai patvirtina naujų barjerų efektyvumą. 

Ateityje saugykloje esančios atliekos turi būti išimtos, surūšiuotos, supakuotos 
į specialias pakuotes ir palaidotos radioaktyviųjų atliekų kapinyne. Pagal vieną 
iš 2006 m. išduotos licencijos sąlygų RATA privalėjo iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
parengti ir pateikti VATESI Maišiagalos saugyklos preliminarų eksploatavimo 
nutraukimo planą, kuriame turi atsispindėti, kaip planuojama išimti ir sutvarkyti 
saugykloje esančias atliekas. Šiame plane numatyti pagrindiniai eksploatavimo 
nutraukimo etapai bei preliminarios atliekų išėmimo priemonės, tačiau tikslios 
datos, kada bus pradėti darbai, nėra numatyta, nes tai priklauso nuo to, kada 
bus įrengti ir pradėti eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų kapinynai. 

atliek  saugyklos prieži r . Tais pa iais metais buvo atlikti saugos gerinimo darbai – rengti 
nauji saugyklos apsaugos barjerai– grunto ir dviej  vandeniui nelaidži  membran  sistema. 
Šie barjerai apsaugo saugykloje esan ias radioaktyvi sias atliekas nuo vandens, kuris gal t  
išplauti saugykloje esan ius radionuklidus. 

Saugyklos aplinkai steb ti yra išgr žti dešimt gr žini , iš j  sistemingai imami 
gruntinio vandens m giniai. Vykdant Maišiagalos saugyklos monitoring , ži rima, ar 
saugykloje esantys radionuklidai nepatenka  gruntinius vandenis. Vienas pagrindini  
rodikli  nusakan i  saugyklos barjer  efektyvum  yra tri io, kaip labiausiai mobilaus 
radionuklido, t rinis aktyvumas monitoringo gr žiniuose esan iame vandenyje. Remiantis 
Maišiagalos saugyklos monitoringo ataskaitomis maksimalus tri io aktyvumas gr žiniuose 
sumaž jo po 2006 m. atlikt  saugos gerinimo darb . Prieš saugos gerinimo darbus dvejuose 
gr žiniuose, kuriuose fiksuojamas didžiausias tri io t rinis aktyvumas, buvo užfiksuotas 
sumaž jimas atitinkamai 3 ir 9 kartus, tuo tarpu kituose gr žiniuose ir daugiau. Priklausomai 
nuo met  laiko, kuomet imami m giniai, panašiai mažesni tri io t riniai aktyvumai yra 
fiksuojami iki šiol. Tokie rezultatai patvirtina nauj  barjer  efektyvum .  

Ateityje saugykloje esan ios atliekos turi b ti išimtos, sur šiuotos, supakuotos  
specialias pakuotes ir palaidotos radioaktyvi j  atliek  kapinyne. Pagal vien  iš 2006 m. 
išduotos licencijos s lyg  RATA prival jo iki 2010 m. gruodžio 31 d. parengti ir pateikti 
VATESI Maišiagalos saugyklos preliminar  eksploatavimo nutraukimo plan , kuriame turi 
atsispind ti, kaip planuojama išimti ir sutvarkyti saugykloje esan ias atliekas. Šiame plane 
numatyti pagrindiniai eksploatavimo nutraukimo etapai bei preliminarios atliek  iš mimo 
priemon s, ta iau tikslios datos, kada bus prad ti darbai, n ra numatyta, nes tai priklauso 
nuo to, kada bus rengti ir prad ti eksploatuoti radioaktyvi j  atliek  kapinynai.  

Maišiagalos saugykla 
 

 BRANDUOLIN S ENERGETIKOS OBJEKT  RADIACIN  APSAUGA 
 
VATESI yra pagrindin  valstyb s institucija, atliekanti branduolin s energetikos 

objekt  saugos kontrol s ir prieži ros funkcijas bei vykdanti branduolin s saugos ir 
radiacin s apsaugos branduolin je energetikoje valstybin  reguliavim . Dar prieš išduodant 
licencijas projektuoti, statyti, eksploatuoti branduolin s energetikos objekt  (atomin  
elektrin , radioaktyvi j  atliek  tvarkymo ar j  saugojimo rengin ) ir nutraukti jo 
eksploatavim , b tina sitikinti, kad branduolin s energetikos objektas bus eksploatuojamas 
saugiai. Pagrindinis saugos tikslas – užtikrinti žmoni  ir aplinkos apsaug  nuo pavoj , 
kuriuos gali sukelti branduolin s energetikos objektas. Pats branduolin s energetikos 

Maišiagalos saugykla
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Branduolinės energetikos      
objektų radiacinė apsauga

VATESI yra pagrindinė valstybės institucija, atliekanti branduolinės energetikos 
objektų saugos kontrolės ir priežiūros funkcijas bei vykdanti branduolinės sau-
gos ir radiacinės apsaugos branduolinėje energetikoje valstybinį reguliavimą. 
Dar prieš išduodant licencijas projektuoti, statyti, eksploatuoti branduolinės 
energetikos objektą (atominę elektrinę, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ar jų 
saugojimo įrenginį) ir nutraukti jo eksploatavimą, būtina įsitikinti, kad branduo-
linės energetikos objektas bus eksploatuojamas saugiai. Pagrindinis saugos 
tikslas – užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo pavojų, kuriuos gali sukelti 
branduolinės energetikos objektas. Pats branduolinės energetikos objektas turi 
turėti tokias savybes, kad jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmonėms 
ir aplinkai neviršytų nustatytų normų tiek normalios eksploatacijos, tiek avari-
jos atvejais. Todėl eksploatuojant šiuos objektus VATESI kontroliuoja, kad būtų 
laikomasi licencijos sąlygų ir saugos taisyklėse bei normose nustatytų reikala-
vimų. Šių reikalavimų vykdymas ir atitinkamų technologijų bei priemonių nau-
dojimas padeda apsaugoti žmones ir aplinką nuo neigiamo jonizuojančiosios 
spinduliuotės poveikio.

Didžiausias branduolinės energetikos objektas Lietuvoje – Ignalinos AE. Dar-
buotojų apšvitos kontrolės, radiologinio poveikio gyventojams ir aplinkai ste-
bėjimų rezultatai rodo, jog Ignalinos AE yra eksploatuojama saugiai.

Nuo pat eksploatavimo pradžios Ignalinos AE vykdo savo ir rangovinių organi-
zacijų darbuotojų apšvitos kontrolę. 2010 m. individualioji dozimetrinė kontrolė 
buvo atlikta 2959 žmonėms, iš jų 1944 – Ignalinos AE darbuotojams. Likusią dalį 
sudarė rangovinių organizacijų darbuotojai, komandiruoti asmenys bei Ignalinos 
AE lankytojai. Ignalinos AE darbuotojų ir rangovinių organizacijų išorinės apšvi-
tos kolektyvinių dozių pasiskirstymas 1984-2010 m. pateiktas šiame  paveiksle. 

ignalinos ae (iae) ir rangovinių organizacijų (ro)                                       
darbuotojų metinės kolektyvinės dozės
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Sustabdžius 1-ąjį bloką, darbuotojų kolektyvinė apšvitos dozė sumažėjo. Didžiau-
sia kolektyvinės dozės dalis buvo gaunama atliekant darbus planinio-parengia-
mojo remonto metu, todėl labai priklausė nuo remonto metu atliekamų darbų 
ir jų apimčių. Sustabdžius 2-ąjį bloką, darbuotojų kolektyvinė apšvitos dozė dar 
sumažėjo. Metinė kolektyvinė Ignalinos AE ir rangovinių organizacijų darbuo-
tojų dozė 2010 m. sudarė 35 proc. planuotos metinės dozės. Vidutinė Ignali-
nos AE ir rangovinių organizacijų darbuotojų individualioji dozė 2010 m. buvo 
0,18 mSv. Ignalinos AE darbuotojo didžiausia individualioji dozė buvo 8,87 mSv. 
Rangovinių organizacijų darbuotojų didžiausia individualioji dozė – 2,95 mSv. 
Šios reikšmės neviršijo nustatytos ribos (20 mSv).

Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir visus gyventojus, ribojami iš Ignalinos AE į 
atmosferą ir Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumai. Ignalinos AE atlie-
kamos radiologinės stebėsenos metu nustatyta, kad išmetamų radionuklidų ak-
tyvumai ne tik neviršija ribinių aktyvumų, bet sudaro labai mažą jų dalį. 2010 m. į 
atmosferą išmetamų radioaktyviųjų inertinių dujų aktyvumai sudarė 0,033 proc., 
radioaktyviųjų aerozolių – 0,00024 proc., 131I – 0,063 proc. ribinių aktyvumų. Ben-
dras į Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumas sudarė 0,0021 proc. ribi-
nių aktyvumų. Įvertinus kritinės gyventojų grupės 2010 m. gautas dozes, nusta-
tyta, kad dozė, sąlygota į atmosferą ir vandens baseiną išmetamų radionuklidų 
aktyvumų, buvo 2230 kartų mažesnė už apribotąją dozę. Nustatyta dozės galia 
sanitarinės apsaugos ir stebėjimo zonose atitiko natūralų gamtinį foną.

Kitas Lietuvoje esantis branduolinės energetikos objektas – Maišiagalos radioak-
tyviųjų atliekų saugykla, kurioje laikomos iki 1989 m. iš pramonės įmonių, medici-
nos ir mokslo įstaigų surinktos radioaktyviosios atliekos. Kaip ir kituose branduoli-
nės energetikos objektuose, minėtoje saugykloje būtina užtikrinti, kad radioakty-
viųjų atliekų poveikis aplinkai, o kartu ir žmonėms, būtų kuo mažesnis.

Nuo 1994 m. vykdoma šio objekto radiologinė stebėsena, t. y. nuolatinis ap-
švitos dozių ir aplinkos užterštumo stebėjimas. Reikšmingiausias radionuklidas 
Maišiagalos saugykloje yra tritis (3H), kurio aktyvumas sudaro daugiau kaip 
70 proc. viso bendrojo aktyvumo. Maksimalios tričio aktyvumo vertės Maišia-
galos saugyklos stebėsenos šuliniuose 2006–2010 m. pateiktos 2 paveiksle. 
Duomenys rodo, kad išmatuotos reikšmės neviršija nustatytų normų.
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maksimalios tričio tūrinio aktyvumo vertės                                               
maišiagalos saugyklos stebėsenos šuliniuose 2006–2010 metais

2004–2006 m. Maišiagalos saugykloje buvo įrengti papildomi apsauginiai bar-
jerai. Saugykla užtiesta padidinto tankumo plėvele, neleidžiančia vandeniui pa-
tekti į saugyklą iš viršaus. Taip apribota ir radionuklidų išplovimo iš saugyklos 
galimybė. Įrengti du papildomi stebėsenos šuliniai, iš kurių periodiškai imami 
bandiniai ir tiriama jų radionuklidinė sudėtis. Siekiant įvertinti, ar iš saugyklos 
nesklinda toksinės medžiagos, atnaujintoje aplinkos stebėsenos programoje 
numatyta tirti ne tik radionuklidinę, bet ir cheminę bandinių sudėtį. Įrengus 
papildomus apsauginius barjerus, tričio aktyvumas stebėsenos šuliniuose ge-
rokai sumažėjo. Radiologinio stebėjimo rezultatai rodo, kad papildomi barjerai 
yra efektyvūs ir mažina radionuklidų sklidimą iš saugyklos. 
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Avarinė parengtis

tarptautinis bendradarbiavimas
Vykdydama Konvencijos dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją ir 
1987 m. gruodžio 14 d. Europos Bendrijų Tarybos sprendimo 87/600/Eurato-
mas dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės 
avarijos atveju tvarkos nuostatas, VATESI palaikė glaudų ryšį su TATENA ir Euro-
pos Komisijos avarinės parengties padaliniais.

2010 m. vasario 17–18 d. įvyko Europos Sąjungos narių įgaliotųjų institucijų 
Europos Bendrijos skubaus keitimosi informacija apie radiologines situaci-
jas (ECURIE) susitikimas. Jo metu pristatyta ECURIE sistemos esama būklė bei 
jos tolesnė ateitis, pateikta informacija apie radiologinius įvykius, išplatintus 
ECURIE sistemoje 2008–2010 m. Pateikta informacija apie įvykusias pratybas 
bei jų rezultatus, pasiūlyti nauji pratybų tvarkaraščiai. Nutarta ryšio patikrini-
mo pratybas rengti ne darbo metu, kadangi pagal statistiką ne darbo metu 
kompetentingoms institucijoms sunkiausiai sekasi jas atlikti. Pristatyti Europos 
Sąjungos narių apklausos dėl kalio jodido panaudojimo galimybių rezultatai, 
Europos šalių avarinio pasirengimo stiprinimo projekto (EURANOS) galutiniai 
rezultatai. Pristatyta Europos apsikeitimo radiologinio monitoringo duomeni-
mis sistemos (EURDEP) bei informacijos apie radiologinius bei branduolinius 
įvykius apsikeitimo sistemos (WebECURIE) tobulinimo būklė. WebECURIE siste-
ma turėtų pakeisti šiuo metu naudojamą CoDecS programinę įrangą. Naujoji 
sistema gerokai palengvins informacijos apsikeitimą, kadangi ji yra daug lanks-
tesnė bei patogesnė vartotojo atžvilgiu ir suprastina informacijos apsikeitimo 
procedūras. Tačiau, pasak Europos Komisijos atstovų, šios sistemos dar teks pa-
laukti iki 2012 metų. Papildomai pristatyti planuojami renginiai, tokie kaip EUR-
DEP darbinis susitikimas, avarinės parengties mokymai 2010-2012 metams, bei 
šalių narių prisijungimo prie reagavimo į branduolines ir radiologines avarijas 
pagalbos tinklo (RANET) palaikymo projektas.

Savo ruožtu TATENA taip pat ruošiasi pakeisti ilgus metus veikusį ankstyvojo per-
spėjimo apie branduolines ir radiologines avarijas tinklapį ENAC bei apsikeitimo 
informacija apie branduolinius įvykius informacijos tinklapį NEWS. Jie bus sujung-
ti į vieną informacijos apsikeitimo apie branduolinius ir radiologinius incidentus 
bei avarijas tinklapį USIE, kuriuo jau bus galima naudotis nuo 2011 m. gegužės 
mėn. Šis tinklapis skirtas institucijoms, atsakingoms už Konvencijos dėl ankstyvo 
pranešimo apie branduolinę avariją bei konvencijos dėl pagalbos įvykus bran-
duolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui nuostatų įgyvendinimą.

2010 m. oficialioje ECURIE informacijos apie radiologines bei branduolines ava-
rijas apsikeitimo sistemoje išplatinta informacija apie 3 įvykius.

2010 m. liepos 30 d. Italija išplatino pranešimą apie Genova uoste sulaikytą 
konteinerį su metalo laužu, atplukdytą iš Jungtinių Arabų Emyratų, kuris skleidė 
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padidintą jonizuojančiąją spinduliuotę. Pagal apytikslius skaičiavimus jo turinio 
aktyvumas siekė nuo 150 iki 200 GBQ. Ištirti visi darbuotojai dirbę netoli kontei-
nerio. Apskaičiuotos efektinės dozės neviršijo 6% leistinos metinės dozės, kuri, 
pagal Italijos Respublikoje nustatytą tvarką, negali viršyti 1 mSv per metus. Kon-
teineris buvo saugiai izoliuotas bei inicijuotas krovinio grąžinimas savininkui.

2010 m. rugpjūčio 4 d. gautas pranešimas iš Jungtinės Karalystės, kad branduo-
linių ginklų gamyklos teritorijoje viename iš sandėlių užsiliepsnojo ginklų ga-
myboje naudojamas tirpiklis. Kaip teigiama pranešime, ugnis nepalietė bran-
duolinių ginklų ar medžiagų. Teritorija buvo aptverta, žmonės evakuoti. Gaisras 
buvo sėkmingai užgesintas.

2010 m. gruodžio 7 d. gautas pranešimas, kad lapkričio 5 d. atliekant inspekciją 
uždarytoje liejykloje Liubline Lenkijos nacionalinės atominės energijos agentū-
ros inspektoriai nustatė, kad trūksta 7 konteinerių su radioaktyviaisiais kobalto 
(Co-60) šaltiniais. Lenkijos nacionalinės atominės energijos agentūra apie įvykį 
pranešė atitinkamoms tarnyboms bei metalo laužo supirkimo ir perdirbimo 
įmonėms. VATESI savo ruožtu atitinkamai informavo suinteresuotas institucijas 
Lietuvoje.

Vatesi avarinė parengtis
2010 m. VATESI avarinio centro specialistai turėjo galimybę patobulinti savo ži-
nias ir gebėjimus 2 tarptautinėse pratybose, 6 tarptautiniuose ryšio patikrinimo 
testuose ir 49 VATESI ryšio patikrinimo testuose. Dalis tarptautinių ryšio patikri-
nimo testų buvo organizuojami ne darbo metu, siekiant patikrinti įgaliotųjų 
institucijų pasiekiamumą ir pasirengimą priimti informaciją ir reaguoti į avarijas 
bet kuriuo paros metu. 

Liepos 8 d. įvyko Europos Komisijos organizuotos ECURIE 3-iojo lygio tarptau-
tinės pratybos, kuriose dalyvavo VATESI avarinio centro specialistai. Šių pratybų 
tikslas – patikrinti valstybių įgaliotųjų institucijų gebėjimą keistis informacija ir 
bendradarbiauti remiantis ECURIE susitarimais.

Pagal pratybų scenarijų Brokdorfo atominėje elektrinėje (Vokietija) įvyko avari-
ja, dėl kurios į aplinką pateko radionuklidai. Atsižvelgiant į atliktas radionuklidų 
pernašos prognozes, radioaktyvusis debesis Lietuvą turėjo pasiekti po 30 va-
landų nuo radionuklidų išmetimo į atmosferą. Atsižvelgiant į scenarijų VATESI 
aktyvavo avarinį centrą ir vykdė procedūras, numatytas VATESI avariniame pla-
ne. Lietuvoje pratybose taip pat dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie VRM, Aplinkos ministerija, Radiacinės saugos centras, Lie-
tuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Pratybų metu paaiškėjo trūkumai, kurie atsižvelgiant į koreguojamų priemonių 
planą turės būti pašalinti. 
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tvark , negali viršyti 1 mSv per metus. Konteineris buvo saugiai izoliuotas bei inicijuotas 
krovinio gr žinimas savininkui. 
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tirpiklis. Kaip teigiama pranešime, ugnis nepaliet  branduolini  ginkl  ar medžiag . 
Teritorija buvo aptverta, žmon s evakuoti. Gaisras buvo s kmingai užgesintas. 

2010 m. gruodžio 7 d. gautas pranešimas, kad lapkri io 5 d. atliekant inspekcij  
uždarytoje liejykloje Liubline Lenkijos nacionalin s atomin s energijos agent ros 
inspektoriai nustat , kad tr ksta 7 konteineri  su radioaktyviaisiais kobalto (Co-60) 
šaltiniais. Lenkijos nacionalin s atomin s energijos agent ra apie vyk  praneš  
atitinkamoms tarnyboms bei metalo laužo supirkimo ir perdirbimo mon ms. VATESI savo 
ruožtu atitinkamai informavo suinteresuotas institucijas Lietuvoje. 
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Gruodžio 21 d. vyko TATENA organizuojamos ConvEx-2b tarptautin s pratybos, 
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ECURIE 3-iojo lygio avarinės parengties pratybos

Gruodžio 21 d. įvyko TATENA organizuojamos ConvEx-2b tarptautinės pratybos, 
kurių tikslas – patikrinti įgaliotųjų institucijų gebėjimus naudotis informacijos 
apsikeitimo sistema ENAC. Tokių pratybų metu įgaliotosioms institucijoms pa-
teikiama informacija ir duomenys apie tariamai įvykusią avariją. Atsižvelgdami 
į gautos informacijos turinį, specialistai turi atlikti tam tikras užduotis, užpildyti 
specialias formas ir išsiųsti jas į TATENA. Šios pratybos reikalauja specialistų žinių 
bei operatyvumo, kadangi laikas, skirtas užduotims atlikti, yra ribotas.

branduolinės energetikos objektų avarinė parengtis
2010 m. rugpjūčio 19 d. Ignalinos AE pateikė VATESI naujos versijos Avarinės 
parengties planą, kuris parengtas atsižvelgiant į Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo procesus bei naujų objektų jos teritorijoje statybą. VATESI specialis-
tai atsižvelgdami į nacionalinius bei tarptautinius branduolinės saugos, radiaci-
nės apsaugos bei fizinės saugos reikalavimus jį išnagrinėjo ir pateikė pastabas. 
Planas taip pat buvo pateiktas derinti Energetikos ministerijai, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM, Radiacinės saugos centrui ir 
Visagino savivaldybei. Ignalinos AE pateikus visus atsakymus į pastabas ir sude-
rinus juos su VATESI bei kitomis institucijomis Avarinės parengties planas bus 
patvirtintas Ignalinos AE Generalinio direktoriaus.

2010 m. gruodžio 16 d. atlikta Ignalinos AE avarinės parengties inspekcija, kurios 
metu VATESI specialistai tikrino, kaip rengiamasi įgyvendinti naujo Ignalinos AE 
Avarinės parengties plano priemones, kaip įgyvendinamas Ignalinos AE ava-
rinės parengties praeitos inspekcijos koreguojamų priemonių planas, atliktas 
avarinės parengties organizacijos apsaugoto valdymo centro patikrinimas. Pa-
pildomai inspekcijos metu komisija patikrino Avarinės parengties organizacijos 
apsaugoto valdymo centro aprūpinimą asmeninės apsaugos priemonėmis ir 
asmeniniais dozimetrais skirtais Avarinės parengties organizacijos personalui. 
Inspekcijos metu Ignalinos AE atsakingi atstovai pristatė preliminarią personalo 
apmokymo programą bei kompleksinių pratybų scenarijų. Inspekcijos komisija 
atkreipė Ignalinos AE dėmesį, kad naujos versijos Avarinės parengties planas 
turės nuolat būti peržiūrimas ir atnaujinamas atsižvelgiant į eksploatavimo nu-
traukimo procesą bei naujus objektus, kurie bus pradėti eksploatuoti Ignalinos 
AE teritorijoje.

Inspekcijos metu pažeidimų nepastebėta, tačiau rasti neatitikimai, kuriuos 
Ignalinos AE turės pašalinti.  

Branduolinės energijos
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mažų branduolinių medžiagų kiekių apskaita ir kontrolė
Nuo 2008 m. sausio 1 d. Lietuvai perėjus nuo dvišalio susitarimo su TATENA 
dėl garantijų taikymo ir jo papildomo protokolo prie trišalio susitarimo (su TA-
TENA bei Euratom) ir jo papildomo protokolo įgyvendinimo, vietoje anksčiau 
buvusios vienos medžiagų balanso zonos (MBZ) – WLTC, kuriai buvo priskirtos 
visos Lietuvos teritorijoje esančios branduolinės medžiagos, išskyrus branduo-
linį kurą, Europos Komisija kiekvienai institucijai, turinčiai branduolinių me-
džiagų, suteikia atskirus MBZ kodus. 2008-2009 m. Lietuvoje buvo sukurta 12, 
2010 m. – 2 naujos medžiagų balanso zonos. 

2010 m. pradžioje WLTC zonoje dar buvo likę 3 mažų branduolinių medžiagų 
kiekių naudotojai: Kauno medicinos universiteto klinikos, Šiaulių apskrities li-
goninė ir Ignalinos AE (ne branduoliniame kure esantys maži kiekiai). Už juos 
branduolinių medžiagų apskaitos ataskaitas Europos Komisijai, kuri toliau ren-
gia ir perduoda ataskaitas TATENA‘i, teikė VATESI. Sausio mėnesį Šiaulių apskri-
ties ligoninė visas turimas branduolines medžiagas perdavė galutiniam laidoji-
mui. Rugpjūčio mėn. Ignalinos AE branduolinių medžiagų mažų kiekių apskai-
tai suteiktas atskiras MBZ kodas WLTQ. Planuojama, kad ateityje WLTC zonoje 
nebeliks mažus branduolinių medžiagų kiekius nuolat turinčių naudotojų.

VATESI 2010 m. kovo 20 d. atliko inspekciją AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „Metesta“. 
Inspekcijos metu atlikus branduolinių medžiagų inventorizacijos bei branduo-
linių medžiagų apskaitos sistemos patikrinimą, AB „ORLEN Lietuva“ ir UAB „Me-
testa“ pažeidimų ir neatitikimų nerasta.

2010 m. birželio 29–30 d. buvo atlikta bendra Europos Komisijos ir TATENA 
inspekcija WLTC medžiagų balanso zonoje, liepos 1 d. bendra VATESI, Europos 
Komisijos ir TATENA inspekcija atlikta WLTR (Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
agentūra) MBZ. Inspekcijų metu pažeidimų nenustatyta.

branduolinio kuro apskaita ir kontrolė
2010 m. pirmą ketvirtį buvo baigtas panaudoto branduolinio kuro pakrovimas 
iš vandens išlaikymo baseinų blokuose į ,,CONSTOR“ tipo konteinerius. Balan-
džio mėnesį į panaudoto branduolinio kuro saugyklą (PBKS) pervežtas pasku-
tinis konteineris ir saugykla tapo užpildyta. Dalyvavimas šiuose darbuose su-
darydavo didelę TATENA ir Europos Komisijos inspektorių darbo Lietuvoje dalį, 
todėl iki naujos saugyklos eksploatavimo pradžios jų inspekcinės veiklos dienų 
skaičius Lietuvoje sumažės.

2010 m. balandžio mėn. įvyko planinė TATENA, Europos Komisijos ir VATESI fizi-
nės inventorizacijos patikrinimo inspekcija Ignalinos AE ir PBKS. Inspekcijos metu 
buvo patikrinti apskaitos dokumentų įrašai, nepanaudotas ir panaudotas bran-
duolinis kuras, pakeistos tikimybine statistine metodika pasirinktos plombos. 
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2010 m. rugpjūčio mėn. Ignalinos AE ir PBKS įvyko nepaskelbta TATENA inspek-
cija, kurioje dalyvavo ir Europos Komisijos inspektoriai.

Inspekcijų rezultatai parodė, kad Ignalinos AE gerai apskaito branduolinio kuro 
kasetes ir teisingai deklaruoja jų skaičių.

Žemiau lentelėse pateikiama TATENA, Europos Komisijos ir VATESI inspekcinės 
veiklos 2010 m. ir palyginimui ankstesnių dvejų metų suvestinė bei branduoli-
nių medžiagų kiekių duomenys.

tatena, europos komisijos ir Vatesi inspekcinio darbo 2008–2010 m.       
lietuvoje suvestinė 

metai 2008 2009 2010

Bendras TATENA inspektorių ir technikų darbo 
dienų skaičius Lietuvoje 

206 156 85

Europos Komisijos inspektorių darbo dienų skaičius 
Lietuvoje

47 86 78

VATESI inspektorių, dirbančių garantijų srityje, 
darbo dienų objektuose skaičius 

15 18 22

TATENA inspektorių, įgaliotų vykdyti inspekcinę 
veiklą Lietuvoje, skaičius

350 335 315

Europos Komisijos inspektorių, įgaliotų vykdyti 
inspekcinę veiklą Lietuvoje, skaičius

184 188 183

VATESI inspektorių, dirbančių garantijų srityje, 
skaičius

2 2 2

branduolinių medžiagų 2008–2010 m. apskaitos duomenys

metai 2008 2009 2010

Išsodrinto urano kiekis (t) 31 31,2 32,4

Įsodrinto urano kiekis (t) 2349 2368 2368

Urano U235 kiekis (t) 27,6 27 27

Plutonio kiekis (t) 8,3 8,6 8,6
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tarptautinių garantijų įgyvendinimas
Garantijų taikymas apima platų klausimų ratą nuo techninių, susijusių su bran-
duolinių medžiagų matavimais, branduolinių objektų inspektavimu, iki teisinių 
ir politinių, susijusių su tarptautinių sutarčių įgyvendinimu.

2010 m. antrame ketvirtyje išleistoje 2009 m. TATENA garantijų įgyvendinimo 
ataskaitoje Lietuvai septintus metus iš eilės buvo pakartota teigiama išvada, 
kad deklaruotos branduolinės medžiagos buvo naudojamos tik taikiems tiks-
lams ir kad neaptikta nedeklaruotos branduolinės veiklos. Tokią išvadą TATENA 
gali padaryti tikrindama branduolines medžiagas, branduolinius objektus ir 
visą šalies veiklą branduolinės energijos panaudojimo srityje pagal susitarimą 
dėl garantijų taikymo ir jo papildomą protokolą.

Papildomas protokolas numato, kad kiekvienais metais TATENA‘i turi būti pa-
teikta atnaujinta deklaracija už praeitus kalendorinius metus. Pagal Europos 
Sąjungoje ne branduolinio ginklo valstybėms taikomo trišalio (tarp šalių narių, 
Euratom ir TATENA) garantijų susitarimo, kuris Lietuvoje galioja nuo 2008 m. 
sausio 1 d., papildomą protokolą, už tam tikros informacijos pateikimą atskirai 
atsako šalis ir Europos Komisija, o dalis informacijos yra bendros atsakomybės. 
VATESI pagal valstybės kompetenciją surinko ir apibendrino informaciją apie 
veiklą branduolinės energijos panaudojimo srityje Lietuvoje ir per nustatytus 
terminus ją pateikė Europos Komisijai bei TATENA‘i. Įgyvendinant papildomojo 
protokolo reikalavimus, po kiekvieno metų ketvirčio pabaigos taip pat buvo 
atsiskaitoma apie kontroliuojamų branduolinės paskirties įrengimų ir techno-
logijų eksportą iš Lietuvos.

Gruodžio mėn. TATENA inspektoriai, vadovaudamiesi papildomu protokolu, 
paprašė papildomos prieigos Ignalinos AE aikštelėje, kuria buvo siekiama pati-
krinti, ar joje nevykdoma nedeklaruota veikla, susijusi su branduolinės energi-
jos panaudojimu.

Garantijų taikymo išvadą už 2010 m. TATENA paskelbs 2011 m. pirmoje pusėje.
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neteisėto branduolinių medžiagų judėjimo kontrolė
2010 m. iš TATENA branduolinių ir radioaktyvių medžiagų nelegalaus judėji-
mo duomenų bazės (toliau – angl. ITDB) gauti 194 pranešimai apie nelegalius 
įvykius su branduolinėmis ir kitomis radioaktyviomis medžiagomis pasaulyje. 
19 iš šių įvykių buvo susiję su branduolinėmis medžiagomis. ITDB programoje 
dalyvauja 111 (2010 m. spalio mėn. duomenimis) valstybių.

2010 m. Lietuvoje buvo užfiksuoti keturi atvejai, apie kuriuos informacija buvo 
perduota ITDB.

Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Zarasų rajone buvo rasti iš viso 10 vnt. dūmų 
jutiklių, kurių sudėtyje buvo plutonio. Prietaisai buvo surinkti ir sutvarkyti Radi-
oaktyvių atliekų tvarkymo agentūros (RATA) bei perduoti saugoti Ignalinos AE 
radioaktyvių atliekų saugykloje.

Liepos ir rugsėjo mėnesiais Klaipėdos uoste buvo nustatyti du kartai, kai metalo 
laužas skleidė padidintą jonizuojančią spinduliuotę. Radionuklidais užterštos da-
lys kaip ir dūminių jutiklių atvejais buvo sutvarkytos RATA specialistų ir perduotos 
saugojimui Ignalinos AE.

branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolė
Lietuvai tapus ES nare, ji buvo integruota į Europos Sąjungos ir tarptautinių 
neplatinimo režimų eksporto kontrolės sistemą. Nuo 2004 m. Lietuva yra Bran-
duolinių tiekėjų grupės (toliau – angl. NSG) nare. NSG gairės nustato sąlygas, 
pagal kurias branduolinės paskirties ir dvejopo naudojimo medžiagas, įrangą 
ir technologijas viena šalis gali perduoti kitai. Vykdydama šias sąlygas VATESI 
kartu su Ūkio ministerija importuojamų branduolinės paskirties dvejopo nau-
dojimo prekių tiekėjo šaliai išduoda valstybės garantijas dėl taikaus šių prekių 
naudojimo. Nuo 2005 m. VATESI kasmet atlieka importuotų branduolinės pa-
skirties dvejopo naudojimo prekių panaudojimo inspekcijas.

2010 m. pabaigoje buvo atlikta inspekcija Ignalinos AE. Jos metu buvo pati-
krinta, ar pašalintas 2009 m. inspekcijos metu nustatytas pažeidimas, susijęs 
su vidine branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrole AE. Taip 
pat buvo atkreiptas dėmesys dėl Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo metu 
kylančio branduolinės paskirties strateginių prekių platinimo pavojaus. 

VATESI nuomone, demontuojant Ignalinos AE įrenginius, turėtų būti vertinama, 
ar jie nepriskirtini prie dvejopo naudojimo prekių. Toks įvertinimas svarbus ne 
tik tais atvejais, kai Ignalinos AE naudotą įrangą nuspręs eksportuoti, bet taip 
pat ir parduodant ją Lietuvoje, informuojant pirkėją apie strateginę prekės ar 
jos dalių reikšmę eksporto atveju. Atsižvelgiant į tai, kad ateityje eksploatacijos 
nutraukimo ir išmontavimo darbų apimtys didės, Ignalinos AE rekomenduota 
imtis priemonių tokiai kontrolei užtikrinti.  



Branduolinių medžiagų ir                                
branduolinės energetikos

objektų fizinė sauga
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Branduolinių medžiagų ir                                
branduolinės energetikos

objektų fizinė sauga

ignalinos ae fizinė sauga po 2-ojo energetinio bloko reaktoriaus 
galutinio sustabdymo 
Veikiant reaktoriams elektrinėje buvo nustatyti svarbūs ir ypač svarbūs įrenginiai, 
kurių fizinei saugai buvo keliami didžiausi reikalavimai. 2010 metais elektrinė pe-
rėjo į naują būseną, t. y. pirmam reaktoriuje nebeliko kuro, o antras nebegamino 
energijos. Be to, vykdant eksploatavimo nutraukimą, Ignalinos AE yra suplanuoti 
ir kiti objektai, kurie fizinės saugos požiūriu gali tapti svarbūs ar ypač svarbūs. 
Todėl po galutinio elektrinės sustabdymo iškilo būtinybė atnaujinti esamų vi-
dinių ir ypač svarbių zonų nustatymo analizę ir parengti naujas planuojamiems 
objektams. 2010 m. buvo atliktos Ignalinos AE aikštelės apsaugos zonų nustaty-
mo (galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei) ir Ignalinos AE kietųjų radioak-
tyviųjų atliekų išėmimo komplekso (B2) vidinių ir ypač svarbių zonų nustatymo 
analizės. Atlikta analizė parodė, kad ir galutinai sustabdžius abu energijos blokus 
elektrinės aikštelėje vis dar lieka nemažas sąrašas svarbių ir ypač svarbių įrengi-
nių, kurių fizinę saugą būtina užtikrinti.

inspekcinė veikla fizinės saugos srityje
2010 m. Lietuvos branduolinės energetikos objektuose buvo atliktos trys fizi-
nės saugos srities inspekcijos: Maišiagalos uždarytos radioaktyviųjų atliekų sau-
gyklos fizinės saugos sistemos aptikimo ir įvertinimo priemonių patikrinimas, 
Panaudoto branduolinio kuro išvežant už Ignalinos AE saugomos zonos fizinės 
saugos užtikrinimo inspekcija, Ignalinos AE fizinės saugos sistemoje naudoja-
mos kompiuterinės įrangos bei kompiuterinių tinklų apsaugos nuo įsilaužimų 
ir nuo kitų neleistinų veiksmų įgyvendinimo patikrinimas.

Planuojant inspekcijas buvo atsižvelgta į ankstesnių inspekcijų rezultatus bei jų 
metu nustatytus trūkumus (Maišiagalos uždarytos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 
fizinės saugos sistemos aptikimo ir įvertinimo priemonių patikrinimas); Ignalinos 
AE eksploatavimo nutraukimo darbus (Panaudoto branduolinio kuro išvežant už 
Ignalinos AE saugomos zonos fizinės saugos užtikrinimo inspekcija); įvykius užsie-
nio šalių branduoliniuose objektuose dėl internetinių įsilaužimų ar žalingų progra-
mų (virusų, kirminų, Trojos arklių ar kt.) panaudojimo (Ignalinos AE fizinės saugos 
sistemoje naudojamos kompiuterinės įrangos bei kompiuterinių tinklų apsaugos 
nuo įsilaužimų ir nuo kitų neleistinų veiksmų įgyvendinimo patikrinimas).

Atlikto Maišiagalos uždarytos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės saugos 
sistemos aptikimo ir įvertinimo priemonių patikrinimo tikslas buvo įvertinti, 
kaip užtikrinamas saugyklos fizinės apsaugos techninių priemonių tinkamas 
veikimas ir sugebėjimas aptikti pažeidėją sudėtingomis žiemos sąlygomis. 

2010 m. balandžio 14 d. buvo organizuojamas paskutinio „CONSTOR“ tipo kon-
teinerio su panaudotu branduoliniu kuru pervežimas į PBKS laikinajam saugo-
jimui. Šio pervežimo metu VATESI inspektoriai atliko ,,Panaudoto branduolinio 
kuro išvežant už Ignalinos AE saugomos zonos fizinės saugos užtikrinimo“ ins-
pekciją. Vienas iš pagrindinių inspekcijos tikslų buvo įvertinti, ar dabar esančios 
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ir planuojamos įdiegti techninės ir organizacinės fizinės saugos priemonės bus 
tinkamos užtikrinti panaudoto branduolinio kuro fizinei saugai vežimo į naują-
ją panaudoto branduolinio kuro saugyklą metu. 

 

Inspekcin  veikla fizin s saugos srityje 
 

2010 m. Lietuvos branduolin s energetikos objektuose buvo atliktos trys fizin s 
saugos srities inspekcijos: Maišiagalos uždarytos radioaktyvi j  atliek  saugyklos fizin s 
saugos sistemos aptikimo ir vertinimo priemoni  patikrinimas, Panaudoto branduolinio 
kuro išvežant už Ignalinos AE saugomos zonos fizin s saugos užtikrinimo inspekcija, 
Ignalinos AE fizin s saugos sistemoje naudojamos kompiuterin s rangos bei kompiuterini  
tinkl  apsaugos nuo silaužim  ir nuo kit  neleistin  veiksm  gyvendinimo patikrinimas. 

 Planuojant inspekcijas buvo atsižvelgta  ankstesni  inspekcij  rezultatus bei j  metu 
nustatytus tr kumus (Maišiagalos uždarytos radioaktyvi j  atliek  saugyklos fizin s saugos 
sistemos aptikimo ir vertinimo priemoni  patikrinimas); Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo darbus (Panaudoto branduolinio kuro išvežant už Ignalinos AE saugomos zonos 
fizin s saugos užtikrinimo inspekcija); vykius užsienio šali  branduoliniuose objektuose d l 
internetini  silaužim  ar žaling  program  (virus , kirmin , Trojos arkli  ar kt.) 
panaudojimo (Ignalinos AE fizin s saugos sistemoje naudojamos kompiuterin s rangos bei 
kompiuterini  tinkl  apsaugos nuo silaužim  ir nuo kit  neleistin  veiksm  gyvendinimo 
patikrinimas). 

Atlikto Maišiagalos uždarytos radioaktyvi j  atliek  saugyklos fizin s saugos 
sistemos aptikimo ir vertinimo priemoni  patikrinimo tikslas buvo vertinti, kaip 
užtikrinamas saugyklos fizin s apsaugos technini  priemoni  tinkamas veikimas ir 
sugeb jimas aptikti pažeid j  sud tingomis žiemos s lygomis.  

2010 m. balandžio 14 d. buvo organizuojamas paskutinio „CONSTOR“ tipo 
konteinerio su panaudotu branduoliniu kuru pervežimas  PBKS laikinajam saugojimui. Šio 
pervežimo metu VATESI inspektoriai atliko ,,Panaudoto branduolinio kuro išvežant už 
Ignalinos AE saugomos zonos fizin s saugos užtikrinimo“ inspekcij . Vienas iš pagrindini  
inspekcijos tiksl  buvo vertinti, ar dabar esan ios ir planuojamos diegti technin s ir 
organizacin s fizin s saugos priemon s bus tinkamos užtikrinti panaudoto branduolinio kuro 
fizinei saugai vežimo  nauj j  panaudoto branduolinio kuro saugykl  metu.  

 

 
„CONSTOR“ tipo konteinerio su panaudotu branduoliniu kuru transportavimas 

 
2009 m. sigaliojus VATESI viršininko sakymu patvirtintai branduolin s energetikos 

objekt  ir branduolini  medžiag  fizin s saugos reikalavim  naujajai redakcijai, griež iau 

„CONSTOR“ tipo konteinerio su panaudotu branduoliniu kuru transportavimas

2009 m. įsigaliojus VATESI viršininko įsakymu patvirtintai branduolinės ener-
getikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinės saugos reikalavimų naujajai 
redakcijai, griežčiau buvo reglamentuota informacijos ir duomenų, susijusių 
su fizine sauga, apsauga, apimant kompiuterinių bei informacinių sistemų 
apsaugą. Remiantis šiais pakeitimais, buvo atliktas Ignalinos AE fizinės saugos 
sistemoje naudojamos kompiuterinės įrangos bei kompiuterinių tinklų apsau-
gos nuo įsilaužimų ir nuo kitų neleistinų veiksmų įgyvendinimo patikrinimas. 
Inspekcijos metu buvo vertinama, ar Ignalinos AE įdiegtos techninės ir organi-
zacinės priemonės, užtikrina fizinės saugos sistemos kompiuterių bei informa-
cinių sistemų atsparumą nuo atsitiktinių įvykių ar neteisėtų veiksmų, kurie keltų 
pavojų kaupiamos, saugomos, apdorojamos ir perduodamos informacijos (ar 
duomenų) konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui.

Pagal galiojančią tvarką po kiekvienos atliktos inspekcijos inspektuotai organi-
zacijai buvo pateikiamas inspekcijos aktas su nustatytais pažeidimais ir neatiti-
kimais. Inspektuojama organizacija buvo įpareigota pašalinti nustatytus trūku-
mus. 2010 m. atliktų fizinės saugos inspekcijų metu nustatyti trūkumai nekelia 
grėsmės saugiam Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimui bei kitų branduoli-
nės energetikos objektų eksploatavimui.

2009 m. VATESI buvo atlikusi Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos AE 
Apsaugos rinktinės (toliau – IAE AR) organizuojamų pratybų įvertinimo ins-
pekciją, po kurios buvo surašyti pastebėti trūkumai ir nurodyta juos pašalinti. 
2010 metais IAE AR pakvietė VATESI specialistus stebėti organizuojamų pratybų, 
kurios jau buvo rengiamos pašalinus ankstesnės inspekcijos metu nustatytus 
trūkumus. VATESI atstovai stebėjo vienus IAE AR organizuotus stalo mokymus 
bei vienas taktines pratybas. Tiek stalo mokymų, tiek ir taktinių pratybų scena-
rijai buvo parengti atsižvelgiant į Valstybės saugumo departamento nustatytą 
projektinę grėsmę. Taip pat buvo įsitikinta, kad trūkumai pašalinti. 
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projektinės grėsmės nustatymas
Remiantis Lietuvos Respublikos Branduolinės energijos įstatymo 50 str. 4 d., 
kiekvienam branduolinės energetikos objektui turi būti nustatyta projektinė 
grėsmė, kuri yra reikalinga tam, kad objektą eksploatuojanti organizacija galėtų 
tinkamai pasirengti ir užkirsti kelią galimiems pažeidėjams. Todėl 2010 m. Igna-
linos AE kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą dėl projektinės grėsmės 
statomiems ar planuojamiems statyti Ignalinos AE branduolinės energetikos 
objektams: laikinajai panaudoto branduolinio kuro saugyklai (objektas B1), kie-
tųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksui (objektas B2), kietųjų radioak-
tyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksui (objektas B3,4), trumpaam-
žių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno buferinei saugyklai 
(objektas B19-1), trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 
kapinynui (objektas B19-2), mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų paviršiniam kapinynui (objektas B25). Taip pat 2010 m. buvo persvarstytos 
ankstesniais metais nustatytos projektinės grėsmės Ignalinos AE ir PBKS, pla-
nuojamai Visagino AE, bei nustatyta projektinė grėsmė Maišiagalos uždarytai 
radioaktyviųjų atliekų saugyklai.

VATESI yra viena iš institucijų dalyvaujančių projektinės grėsmės nustatyme, 
todėl atsižvelgdama į objektų charakteristikas savo kompetencijos srityje kon-
sultavo Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentą, atsakingą už 
minėtų projektinių grėsmių nustatymą. 

Verta paminėti, kad 2010 m. Lietuvos Respublikos Seime buvo pradėtas Lietu-
vos Respublikos Branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymo svarsty-
mas, kuriuo projektinės grėsmės nustatymo funkcijos bus perduotos VATESI.

tarptautinis bendradarbiavimas fizinės saugos srityje
2010 m. rugpjūčio 30–rugsėjo 3 dienomis TATENA ir VATESI kartu su Visagino 
atomine elektrine (VAE) Vilniuje organizavo regioninius mokymo kursus „Kom-
piuterių saugumas branduolinės energetikos objektuose“. Pagrindinis šių mo-
kymų tikslas buvo atkreipti dėmesį į galimas kompiuterinio saugumo proble-
mas užtikrinant branduolinės energetikos objektų fizinę saugą bei pasidalinti 
tarptautine patirtimi jas sprendžiant. 

Kursuose dalyvavo atstovai iš Lietuvos (Ignalinos AE, VAE, VSD ir VATESI), Esti-
jos, Suomijos, Vokietijos ir Švedijos. Kursų lektoriais buvo pakviesti ekspertai iš 
JAV, Suomijos, TATENA ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO).
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2010 m. rugpj io 30-rugs jo 3 dienomis TATENA ir VATESI kartu su Visagino 
atomine elektrine (VAE) Vilniuje organizavo regioninius mokymo kursus „Kompiuteri  
saugumas branduolin s energetikos objektuose“. Pagrindinis ši  mokym  tikslas buvo 
atkreipti d mes   galimas kompiuterinio saugumo problemas užtikrinant branduolin s 
energetikos objekt  fizin  saug  bei pasidalinti tarptautine patirtimi jas sprendžiant.  

Kursuose dalyvavo atstovai iš Lietuvos (Ignalinos AE, VAE, VSD ir VATESI), 
Estijos, Suomijos, Vokietijos ir Švedijos. Kurs  lektoriais buvo pakviesti ekspertai iš JAV, 
Suomijos, TATENA ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymo kurs  „Kompiuteri  saugumas branduolin s energetikos objektuose“ dalyviai 

 

Nors fizin  sauga yra vidinis šalies reikalas, ta iau 2010 metais tarptautin  
bendruomen , kartu su TATENA, siekdama pad ti šalims gyvendinti tarptautinius 
susitarimus stiprinant fizin s saugos režim , aktyviai reng  fizin s saugos rekomendacijas 
branduoliniams objektams, branduolin ms ar kitoms radioaktyvioms medžiagoms, taip pat 
ši  rekomendacij  gyvendinimo vadovus. Buvo rengiami tokie aukš iausio lygmens 
dokumentai kaip Branduolinio saugumo tikslai ir bendrieji principai (ang. Nuclear Security 
Objectives and Fundamental Principles), Branduolini  medžiag  ir branduolini  objekt  
fizin  sauga (angl. Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear 
Material and Nuclear Facilities, INFCIRC/225/Rev.5), Radioaktyvi  medžiag  ir susijusi  

Mokymo kursų                                                                                                               
„Kompiuterių saugumas branduolinės energetikos objektuose“ dalyviai

Nors fizinė sauga yra vidinis šalies reikalas, tačiau 2010 metais tarptautinė ben-
druomenė, kartu su TATENA, siekdama padėti šalims įgyvendinti tarptautinius 
susitarimus stiprinant fizinės saugos režimą, aktyviai rengė fizinės saugos re-
komendacijas branduoliniams objektams, branduolinėms ar kitoms radioakty-
vioms medžiagoms, taip pat šių rekomendacijų įgyvendinimo vadovus. Buvo 
rengiami tokie aukščiausio lygmens dokumentai kaip Branduolinio saugumo 
tikslai ir bendrieji principai (ang. Nuclear Security Objectives and Fundamental 
Principles), Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinė sauga (angl. 
Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and 
Nuclear Facilities, INFCIRC/225/Rev.5), Radioaktyvių medžiagų ir susijusių objek-
tų fizinė sauga (angl. Nuclear Security Recommendations on Radioactive Material 
and Associated Facilities), bei Nekontroliuojamų branduolinių ir kitų radioakty-
vių medžiagų fizinė sauga (ang. Nuclear Security Recommendations on Nuclear 
and other Radioactive Material out of Regulatory Control). 

VATESI specialistai dalyvavo TATENA rengiamuose susitikimuose šių dokumen-
tų peržiūrai bei teikė pastabas pagal savo kompetenciją. 

2010 m. VATESI specialistai dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose: 
JAV NRC inspektorių rengimo mokymuose, Branduolinio saugumo kultūros mo-
kymuose bei TATENA organizuotuose fizinės saugos lektorių rengimo kursuose.
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Branduolinės saugos                         
konvencijos vykdymas

Branduolinės saugos konvencija 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 visame pasaulyje, įtvir-
tinant tarptautines priemones, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą, taip 
pat techninį bendradarbiavimą, susijusį su saugos užtikrinimu; 

 sukurti ir išlaikyti efektyvias apsaugos priemones branduoliniuose įrengi-
niuose dėl potencialaus radiologinio pavojaus tam, kad būtų apsaugoti 
žmonės ir aplinka nuo pavojingų jonizuojančios spinduliuotės iš tokių įren-
ginių padarinių; 

 užkirsti kelią avarijoms, turinčioms radiologines pasekmes, ir sumažinti pa-
sekmes, jei tokios atsirastų. 

objekt  fizin  sauga (angl. Nuclear Security Recommendations on Radioactive Material and 
Associated Facilities), bei Nekontroliuojam  branduolini  ir kit  radioaktyvi  medžiag  
fizin  sauga (ang. Nuclear Security Recommendations on Nuclear and other Radioactive 
Material out of Regulatory Control).  

VATESI specialistai dalyvavo TATENA rengiamuose susitikimuose ši  dokument  
perži rai bei teik  pastabas pagal savo kompetencij .  

2010 m. VATESI specialistai dalyvavo vairiuose kvalifikacijos k limo kursuose: JAV 
NRC inspektori  rengimo mokymuose, Branduolinio saugumo kult ros mokymuose bei 
TATENA organizuotuose fizin s saugos lektori  rengimo kursuose. 

 
BRANDUOLIN S SAUGOS KONVENCIJOS VYKDYMAS 

 
Branduolin s saugos konvencija 

buvo priimta 1994 m. birželio 17 d. 
Vienoje. Lietuvos Respublika 
Branduolin s saugos konvencij  
ratifikavo 1995 m. spalio 17 d. 
Konvencijos tikslai yra tokie:  

 pasiekti ir išlaikyti aukšt  
branduolin s saugos lyg  visame 
pasaulyje, tvirtinant tarptautines 
priemones, skaitant tarptautin  
bendradarbiavim , taip pat 
technin  bendradarbiavim , susijus  su saugos užtikrinimu;  

 sukurti ir išlaikyti efektyvias apsaugos priemones branduoliniuose renginiuose d l 
potencialaus radiologinio pavojaus tam, kad b t  apsaugoti žmon s ir aplinka nuo 
pavojing  jonizuojan ios spinduliuot s iš toki  rengini  padarini ;  

 užkirsti keli  avarijoms, turin ioms radiologines pasekmes, ir sumažinti pasekmes, 
jei tokios atsirast .  

 
2010 m. VATESI kartu su Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Radiacin s 

saugos centru, Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamentu prie VRM, Ignalinos AE, 
UAB „VAE“ reng  Lietuvos Respublikos penkt j  ataskait  apie Branduolin s saugos 
konvencijos sipareigojim  vykdym . TATENA ši ataskaita buvo perduota 2010 m. 
rugpj io m nes . Taip pat buvo nagrin jamos kit  šali  ataskaitos, rengiami klausimai 
šioms ataskaitoms bei atsakymai  Lietuvos ataskaitai pateiktus klausimus. 

Dalis Lietuvos ataskaitai užduodam  klausim  yra susijusi su 2009 m. pabaigoje 
sustabdyta Ignalinos AE, kuri buvo pagrindinis šalies elektros energijos tiekimo šaltinis. 
Klausimai dažniausiai susij  su branduolin s saugos užtikrinimu vykdant atomin s 
elektrin s eksploatavimo nutraukimo darbus, apsikeitimu patirtimi šioje srityje.  

Atsižvelgiant  tai, kad buvo priimtas sprendimas kartu su m s  kaimyn mis-
partner mis – Latvija, Estija ir Lenkija – Lietuvoje statyti nauj  branduolin  j gain , daug 
klausim  pateikta šia tema. Taip pat šalis dominanti svarbi sritis – branduolin s saugos 
reikalavim  ir taisykli  rengimas naujai AE, užtikrinant j  atitikim  TATENA 
rekomendacijoms bei kitiems visuotinai pripaž stamiems tarptautiniams standartams.  

Tarp Lietuvos užduot  klausim  galima pamin ti klausim  grup , susijusi  su 
branduolini  j gaini  planuojama statyba Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. Vienas iš 
pagrindini  klausim  tai siekimas, kad b t  laikomasi Espoo konvencijos (JTO Konvencija 
d l poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste) numatyt  proced r  bei 

2010 m. VATESI kartu su Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Radiacinės 
saugos centru, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM, 
Ignalinos AE, UAB „VAE“ rengė Lietuvos Respublikos penktąją ataskaitą apie 
Branduolinės saugos konvencijos įsipareigojimų vykdymą. TATENA ši ataskaita 
buvo perduota 2010 m. rugpjūčio mėnesį. Taip pat buvo nagrinėjamos kitų 
šalių ataskaitos, rengiami klausimai šioms ataskaitoms bei atsakymai į Lietuvos 
ataskaitai pateiktus klausimus.

Dalis Lietuvos ataskaitai užduodamų klausimų yra susijusi su 2009 m. pabaigo-
je sustabdyta Ignalinos AE, kuri buvo pagrindinis šalies elektros energijos tie-
kimo šaltinis. Klausimai dažniausiai susiję su branduolinės saugos užtikrinimu 
vykdant atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbus, apsikeitimu 
patirtimi šioje srityje. 

Atsižvelgiant į tai, kad buvo priimtas sprendimas kartu su mūsų kaimynėmis-
partnerėmis – Latvija, Estija ir Lenkija – Lietuvoje statyti naują branduolinę 
jėgainę, daug klausimų pateikta šia tema. Taip pat šalis dominanti svarbi sri-
tis – branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių rengimas naujai AE, užtikri-
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nant jų atitikimą TATENA rekomendacijoms bei kitiems visuotinai pripažįsta-
miems tarptautiniams standartams. 

Tarp Lietuvos užduotų klausimų galima paminėti klausimų grupę, susijusią su 
branduolinių jėgainių planuojama statyba Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. 
Vienas iš pagrindinių klausimų tai siekimas, kad būtų laikomasi Espoo konven-
cijos (JTO Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kon-
tekste) numatytų procedūrų bei gavimas atsakymų į Lietuvos keliamus klausi-
mus, susijusius su atominių elektrinių aikštelių vertinimais bei jų projektais. 

Penktasis Susitariančiųjų šalių apžvalginis susitikimas vyks 2011 m. balandžio 
4–14 d. Vienoje (Austrija).  

Tarptautinis bendradarbiavimas



Tarptautinis bendradarbiavimas
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branduolinės saugos reguliavimas europos sąjungoje, europos 
komisijos ir šalių narių vaidmuo – ensreg
Visos Europos Sąjungos šalys, eksploatuojančios branduolinius įrenginius, va-
dovaujasi pagrindiniais tarptautiniu mastu pripažintais branduolinės saugos 
bei radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos 
principais. Šie principai yra nustatyti Branduolinės saugos konvencijoje bei 
Jungtinėje panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarky-
mo saugos konvencijoje. 2007 m. Europos Komisijos sprendimu buvo įkurta 
Branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio atstovų grupė (angl. High 
Level Group on Nuclear Safety and Waste Management, HLG), vėliau pasivadinu-
si Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupe (angl. European 
Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG), kuriai buvo deleguota misija sukurti 
sąlygas įgalinančias siekti nuolatinio gerinimo bei siekti bendro ES šalių supra-
timo aukščiau nurodytose srityse.

Vadovaudamasi nuolatinio branduolinės saugos gerinimo principu ENSREG 
sprendžia šiuos uždavinius: kaip užtikrinti ir toliau tobulinti branduolinės ener-
getikos objektų saugą, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro 
saugą, eksploatavimo nutraukimo, panaudoto branduolinio kuro ir radioakty-
viųjų atliekų tvarkymo finansavimą. Europos Sąjungos šalims ENSREG grupėje 
atstovauja branduolinę saugą ir branduolinių atliekų saugą prižiūrinčių institu-
cijų vadovai ir specialistai. Lietuvai ENSREG grupėje 2010 m. atstovavo VATESI 
viršininko pavaduotojas, laikinai vykdantis viršininko funkcijas. 2010 m. įvyko 
trys ENSREG posėdžiai, kuriuose buvo aptariami ENSREG darbo programos vyk-
dymo klausimai. 

ensreg programiniams tikslams vykdyti yra sukurtos trys darbo 
grupės: 

 Branduolinės saugos gerinimo grupė;

 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, eksploatavimo nutraukimo ir panaudoto 
branduolinio kuro saugos gerinimo grupė;

 Visuomenės informavimo ir skaidrumo gerinimo grupė.

VATESI yra delegavusi specialistus į pirmąsias dvi darbo grupes. 
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ENSREG Branduolinės saugos gerinimo veiklos darbo grupė
2009 m. birželio 25 d. Europos Tarybos išleido direktyvą 2009/71/Euratomas 
(toliau Direktyva), kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduoli-
nės saugos sistema. Pagrindinis Direktyvos tikslas siekti nuolatinio branduolinės 
saugos ir jos reguliavimo gerinimo bei užtikrinti, kad valstybės narės nustatytų 
tinkamas nacionalines priemones, skirtas aukšto lygio branduolinei saugai užti-
krinti siekiant apsaugoti darbuotojus ir visuomenę nuo branduolinių įrenginių 
skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus. Direktyvoje 
numatytas reikalavimas, kad jos nuostatos iki 2011 m. liepos 22 d. būtų perkel-
tos į valstybių narių nacionalinę teisę. ENSREG nustatė, kad sklandžiam Direkty-
vos įgyvendinimui būtina: suteikti valstybėms narėms metodinę paramą ren-
giant pagal Direktyvos 9(1) straipsnį reikalaujamas nacionalines ataskaitas bei 
nustatyti šių ataskaitų formatą ir struktūrą; taip pat nustatyti pagal Direktyvos 
9(3) straipsnį reikalaujamo valstybių narių įsivertinimo ir kolegialaus įvertinimo 
gaires, tvarkaraščius bei planuoti šiai veiklai reikalingus išteklius.

Šios nuostatos buvo įtrauktos į Branduolinės saugos gerinimo darbo grupės 
(WGNS) programą, kurią pagal WGNS pasiūlytus papildymus ENSREG patvirti-
no 2010 m. sausio mėn. Peržiūrėtai programai vykdyti taip pat buvo sukurti trys 
WGNS darbo grupės pogrupiai. 

Siekdama parengti ES valstybėms narėms gaires dėl nacionalinių ataskaitų (pa-
gal Direktyvos 9(1) straipsnį) formato ir struktūros WGNS 2010 m. išanalizavo 
galimas alternatyvas bei parengė pasiūlymus. Darbas bus tęsiamas 2011 m. 
nustatant ataskaitų rengimo principus bei detalią jų struktūrą.

WGNS, įvertinusi Direktyvos nuostatas dėl bendro valstybių narių mokymosi iš 
gautų pamokų Branduolinės saugos konvencijos peržiūros ir IRRS misijų rezul-
tatų parengė instrukciją dėl bendrų ES valstybėms narėms problemų identifi-
kavimo bei atitinkamą mokymosi proceso modelį. 

2010 m. WGNS remdamasi šalių narių pateikta informacija sudarė preliminarų 
branduolinę saugą reguliuojančių institucijų įsivertinimo ir kolegialaus patikri-
nimo dešimties metų grafiką. Tuo tikslu su TATENA buvo aptartas Tarpusavio 
supratimo memorandumo projektas, apibrėžiantis TATENA IRRS (angl. Integra-
ted Regulatory Review Service) misijų, skirtų nepriklausomam branduolinę saugą 
reguliuojančių institucijų įvertinimui, praktinius klausimus. Minėtą memoran-
dumą planuojama patvirtinti viename iš ENSREG 2011 m. susitikimų. Misijoms 
įvykdyti prireiks papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, todėl taip pat buvo 
aptariama galimybė sudaryti ES šalių ekspertų rezervą. 

2010 m. buvo organizuoti keturi šios darbo grupės susitikimai. Iš esmės darbo 
grupės užsibrėžti tikslai pasiekti – parengti dokumentų projektai buvo pateikti 
ENSREG pritarimui. 
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ENSREG Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė
Panaudoto branduolinio kuro, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir eksploatavimo 
nutraukimo vykdymo darbo grupė (angl. Working Group on Improving Spent 
Fuel, Radioactive Waste Management and Decommissioning Arrangements) rū-
pinasi radioaktyviųjų atliekų, panaudoto branduolinio kuro tvarkymo sauga, 
eksploatavimo nutraukimo, jo metu susidarančių radioaktyviųjų atliekų ir pa-
naudoto branduolinio kuro tvarkymo bei finansavimo klausimais. Šios darbo 
grupės uždaviniai: 

 plėtoti saugų visų rūšių panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atlie-
kų tvarkymą;

 keistis idėjomis, kaip išspręsti dėl kvalifikuoto personalo ir žinių valdymo ky-
lančias problemas nutraukiant eksploataciją;

 keistis informacija ir gera praktika radioaktyviųjų atliekų tvarkymo bei eks-
ploatavimo nutraukimo srityse.

Darbo grupei 2009 m. pabaigoje buvo pateikta nauja užduotis – parengti radi-
oaktyviųjų atliekų tvarkymo direktyvos teksto projektą. Darbo grupės nariai su-
sitikimų, vykusių sausio ir kovo mėnesiais, bei elektroninio ryšio priemonėmis 
iki kovo pabaigos parengė ir pateikė ENSREG nariams pasiūlymus dėl Europos 
Tarybos direktyvos Nuoseklus radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduoli-
nio kuro tvarkymas turinio. Europos Komisija 2010 m. lapkričio 4 d. remdamasi 
ENSREG pasiūlymais, jau priimta Branduolinės saugos direktyva, kitomis direk-
tyvomis parengė ir pateikė pastaboms Direktyvos dėl radioaktyviųjų atliekų ir 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymo projektą.

Direktyvos tikslai – sukurti pagrindus, kad Bendrijoje radioaktyviosios atliekos 
ir panaudotas branduolinis kuras būtų tvarkomas atsakingai ir saugiai. Tai užti-
krintų tai, kad Šalys Narės vykdys atitinkamas nacionalines priemones saugiam 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymui, apsaugant 
darbuotojus ir gyventojus nuo žalingo jonizuojančios spinduliuotės povei-
kio; didesnį visuomenės informavimą apie radioaktyviųjų atliekų ir panaudo-
to branduolinio kuro tvarkymą. Ši direktyva turės būti taikoma visoms radio-
aktyviosioms atliekoms ir panaudotam branduoliniam kurui, atsiradusiems 
branduolinėje energetikoje ar kitaip naudojant jonizuojančios spinduliuotės 
šaltinius taikiais tikslais, taip pat visais radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto bran-
duolinio kuro tvarkymo etapais nuo jų atsiradimo iki laidojimo radioaktyviųjų 
atliekų kapinynuose. Direktyva nustatys bendruosius radioaktyviųjų atliekų ir 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymo principus; reikalavimus nacionalinei 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo sandarai, įskai-
tant teisinę sistemą, reguliavimą, atsakomybės paskirstymą, taip pat nacionali-
nės politikos bei programos sukūrimą. Reikalaujama įkurti nepriklausomą kom-
petentingą reguliuojančią instituciją; nustatoma pirminė radioaktyviųjų atliekų 
ir panaudoto branduolinio kuro savininkų ir licencijų turėtojų atsakomybė už 
saugų radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą, perio-
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dišką vykdomos veiklos ir įrenginių vertinimą; reikalaujama, kad licencijos tu-
rėtojas radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymui skirtų 
pakankamus finansinius ir žmogiškuosius resursus prievolėms vykdyti. Viena iš 
naujovių yra ta, kad reikalaujama užtikrinti visuomenės informavimą apie radio-
aktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą, ypač apie kapinynų 
licencijavimo procesą. Direktyvoje numatyta, kad Šalis narė privalės periodiškai 
atsiskaityti apie Direktyvos nuostatų įgyvendinimą.

Tikimasi, kad Europos Taryba Direktyvą patvirtins 2011 m. ir Europos Bendrijoje 
bus suformuota vieninga branduolinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvar-
kymo teisinė sistema. Į nacionalinę teisę Direktyvos nuostatos turės būti per-
keltos per dvejus metus nuo Europos Tarybos sprendimo ir Direktyvos teksto 
paskelbimo Oficialiame Europos Sąjungos Žurnale (angl. Official Journal of the 
European Union).

Dalyvavimas Vakarų europos šalių branduolinės saugos reguliavi-
mo institucijų asociacijos (Wenra) veikloje
Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija 
(angl. Western European Nuclear Regulators Association, WENRA) įkurta 1999 me-
tais Europos Sąjungos šalių ir Šveicarijos iniciatyva. Pagrindinis šios organizaci-
jos tikslas yra sukurti bendrą šalių požiūrį į branduolinę saugą. Šiuo metu asoci-
acijoje dirba Belgijos, Bulgarijos, čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, 
Lietuvos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų atstovai, o stebėtojų teises turi Airijos, Armėnijos, Austrijos, Liuk-
semburgo, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos atstovai. WENRA renginiuose 
reguliuojančių institucijų atstovai aptaria branduolinės energetikos saugos re-
guliavimo ir priežiūros klausimus, keičiasi saugos požiūriu svarbia informacija, 
patirtimi bei numato branduolinės saugos gerinimo kryptis. WENRA veikia trys 
darbo grupės – Reaktorių saugos harmonizavimo (angl. RHWG), Eksploatavimo 
nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (angl. WGWD) grupės, prie kurių 
Lietuva prisijungė 2004 m., ir 2010 m. įkurta Konstrukcijų ir komponentų ins-
pektavimo darbo grupė (angl. WIG). 

WENRA Reaktorių saugos harmonizavimo grupės veikla 
Pirminis WENRA Reaktorių saugos harmonizavimo grupės (RHWG) tikslas buvo 
nustatyti pagrindinius reikalavimus (saugos lygius) šiuo metu veikiančioms at-
ominėms elektrinėms ir juos harmonizuoti WENRA šalyse. Šiuo metu WENRA 
RHWG veikloje aktyviai dalyvauja branduolinės energetikos saugą reguliuojan-
čių institucijų ar jų deleguoti atstovai iš 18 valstybių. Visi RHWG dalyviai, taip 
pat ir Lietuvą atstovaujanti VATESI, 2006-2008 m. atliko savo šalyje branduolinę 
saugą reglamentuojančių teisės aktų palyginamąją peržiūrą su WENRA reko-
menduojamais saugos lygiais. Taip pat savo normatyvinių techninių dokumen-



80

VA
TE

SI
 v

ei
kl

os
 a

ta
sk

ai
ta

 2
01

0

tų palyginimą su šiais lygiais atliko ir Ignalinos AE. Atsižvelgiant į peržiūros re-
zultatus ir WENRA RHWG rekomendacijas, kiekviena šalis sudarė šalies veiksmų 
planus neatitikimams šalinti, pagal kuriuos trūkstami rekomenduojami saugos 
lygiai būtų įgyvendinami šalyje, įtraukiant juos į nacionalinius teisės aktus ir (ar) 
licencijos turėtojų normatyvinius techninius dokumentus iki 2010 m. Iš viso 
saugos lygiai apima 18 reaktorių saugos sričių. 2008 m. Lietuvos veiksmų pla-
nas buvo patikslintas atsižvelgiant į 2008 m. sausio mėn. WENRA RHWG pa-
rengtą rekomenduojamų saugos lygių galutinę redakciją, kurioje įtraukti 295 
rekomenduojami saugos lygiai. Veiksmų plane numatyta, kad trūkstami 120 
WENRA RHWG rekomenduojami saugos lygiai bus perkelti į branduolinę saugą 
reglamentuojančius teisės aktus ir 76 – į Ignalinos AE normatyvinius techninius 
dokumentus. 2010 m. pabaigoje į branduolinę saugą reglamentuojančius tei-
sės aktus buvo perkelta 73 saugos lygiai, o atitinkamai į Ignalinos AE normaty-
vinius techninius dokumentus – 48. Dėl galutinio Ignalinos AE sustabdymo 28 
rekomenduojamų saugos lygių nuspręsta Ignalinos AE nebeįdiegti. 

Žemiau pateikti Lietuvos rezultatai įtraukiant WENRA RHWG rekomenduoja-
mus saugos lygius į teisės aktus, kur A – praktinis įgyvendinimas visiškai atitinka 
rekomenduojamus saugos lygius, B – rekomenduojamus saugos lygius numa-
toma perkelti į teisės aktus.

WENRA RHWG rekomenduojamų saugos lygių                                                                       
įgyvendinimo rezultatai 2010 m.

Rekomenduojami saugos lygiai buvo sukurti šiuo metu veikiančioms atomi-
nėms elektrinėms. Siekiant harmonizuoti reikalavimus naujoms atominėms 
elektrinėms, 2008–2009 m. WENRA RHWG aptarė pagrindinius kokybinius ir kie-
kybinius saugos tikslus, kurių turėtų būti siekiama. Sudaryti konkrečių saugos ly-
gių naujiems reaktoriams kol kas nenumatoma. Šiuo metu RHWG aktyviai dirba 
rengdama bendras pozicijas dėl atskirų branduolinės saugos problemų – ato-
minių elektrinių eksploatavimo pasibaigus projekte numatytam laikui (tai skirta 
veikiančioms atominėms elektrinėms), pagrindinių reikalavimų lėktuvo kritimo 
poveikio analizei, „apsaugos gilyn“ principo taikymu projektuojant naujas atomi-
nes elektrines, sunkiųjų avarijų įvertinimo ir kitų. VATESI, rengdama teisės aktus, 
skirtus reguliuoti branduolinę saugą licencijuojant naują atominę elektrinę, atsi-
žvelgs tiek į WENRA RHWG rekomenduojamus saugos lygius, tiek į pagrindinius 
kokybinius ir kiekybinius saugos tikslus.
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Konstrukcijų ir komponentų inspektavimo darbo grupės veikla
Konstrukcijų ir komponentų inspektavimo darbo grupė (angl. WENRA Inspecti-
on Group, WIG) buvo įkurta 2010 m. kovo mėn. tam, kad būtų išanalizuota Eu-
ropos šalių naujų ir jau eksploatuojamų AE konstrukcijų ir komponentų projek-
tavimo, kokybės priežiūros ir reguliavimo praktika, nustatyti inspektavimo vei-
klos gerosios praktikos elementai bei parengti pasiūlymai dėl harmonizavimo 
veiksmų. WIG atstovauja branduolinės saugos reguliavimo institucijų atstovai 
iš 12 WENRA šalių narių: Ispanijos, Belgijos, Šveicarijos, Bulgarijos, Prancūzijos, 
Lietuvos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, Slovakijos, Švedijos ir Lenkijos (stebė-
tojo teisėmis). Tikimasi, kad vėliau prie WIG darbo grupės prisijungs ir kitos šalys 
WENRA narės. 

2010 m. rugsėjo mėn. Helsinkyje įvyko pirmasis WIG susitikimas, kuriame buvo 
aptarti ir suplanuoti darbo grupės tikslai, apžvelgtos šalių narių parengtos re-
guliavimo ir priežiūros praktikos ataskaitos, diskutuota apie šios veiklos prakti-
kos skirtumus bei panašumus. 

2011 m. vasario mėn. numatytas antrasis darbo grupės susitikimas, kuriame 
bus aptariamos darbo grupės studijos ataskaitos projektas bei nustatomos to-
limesnės šios grupės veiklos kryptys.

WENRA saugos reikalavimų derinimo programa: Eksploatavimo nu-
traukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupės (WGWD) 
veikla
2001 m. pabaigoje Eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarky-
mo darbo grupė pradėjo projektą, skirtą WENRA šalyse galiojantiems reikala-
vimams eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų eksplo-
atavimo srityse harmonizuoti. Šio darbo tikslas – sukurti rekomenduojamus 
saugos lygius, kuriais turės vadovautis WENRA šalys. Prireikus bus koreguojami 
nacionaliniai reikalavimai. Saugos rekomendaciniai lygiai rengiami, atsižvel-
giant į jau egzistuojančias teisines bazes bei tarptautines rekomendacijas. 

2005 m. pabaigoje WGWD darbo grupė paruošė dvi ataskaitas, kuriose pristatė 
saugos rekomendacinius lygius eksploatavimo nutraukimui ir radioaktyviųjų 
atliekų saugyklų eksploatavimui. 2006 m. pradžioje šios ataskaitos oficialiai pa-
skelbtos internete. 

WGWD grupės šalys atliko savo šalių teisinių bazių bei įgyvendinimo praktikoje 
analizę ir palygino, kaip teisinė bazė ir praktika atitinka saugos rekomendaci-
nius lygius, saugyklų eksploatavimo ir branduolinės energetikos objektų eks-
ploatavimo nutraukimo srityse. Šių analizių rezultatus peržiūrėjo ir nagrinėjo 
kitų WGWD šalių specialistai, siekiant įsitikinti, kad visos valstybės vienodai in-
terpretuoja reikalavimus nurodytus saugos lygiuose. 

2010 m. buvo surengti du WGWD grupės susitikimai, kurių vienas vyko Liver-
pulyje balandžio 20–22 dienomis, kitas susitikimas vyko Bonoje lapkričio 22–
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26 dienomis. Susitikimų Liverpulyje ir Bonoje metu buvo svarstomi jau parengti 
radioaktyviųjų atliekų saugyklų eksploatavimo bei eksploatavimo nutraukimo 
saugos rekomendacinių lygių dokumentai ir jiems pasiūlyti pakeitimai. Tačiau 
ypatingas dėmesys buvo skirtas naujai rengiamiems radioaktyviųjų atliekų lai-
dojimo rekomendaciniams saugos lygiams. Radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
rekomendaciniams lygiams rengti WGWD šalys buvo suskirstytos į keturias 
darbo grupes, kurios parengė joms paskirtų saugos sričių saugos rekomen-
dacinius lygius. Lietuva pateko į grupę kartu su čekija, Slovakija bei Suomija 
ir parengė radioaktyviųjų atliekų laidojimo rekomendacinių lygių pasiūlymus 
tokiose srityse: atsakomybė, licencijos turėtojo organizacinė struktūra, saugos 
vadyba bei aikštelės, kur bus statomas kapinynas, charakterizavimas. Artimiau-
sių susitikimų metu bus svarstomi naujai parengti radioaktyviųjų atliekų laido-
jimo lygiai – bus derinamos ir redaguojamos lygių formuluotės, atsižvelgiant 
į anksčiau parengtų dokumentų praktiką bei radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
specifiką.

Veikla įgyvendinant espoo konvencijos nuostatas
Naujų atominių elektrinių projektavimas, statyba ir eksploatavimas turi būtų 
vykdomi laikantis visų tarptautinių branduolinės saugos, radiacinės apsaugos 
ir aplinkosaugos reikalavimų, o vertinant poveikį kitoms valstybėms – Espoo 
konvencijos dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Espoo 
konvencija) nuostatų. 2010 m. VATESI, kaip ir kitos poveikio aplinkai vertinimo 
procese dalyvaujančios institucijos, nagrinėjo Baltarusijoje bei Rusijos Federa-
cijos Kaliningrado srityje planuojamų statyti naujų atominių elektrinių poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikė joms pastabas bei komentarus.

2009 m. rugsėjį Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos 
ministerija pagal Espoo konvencijos nuostatas pateikė Aplinkos ministerijai 
notifikaciją dėl pradedamo planuojamos statyti atominės elektrinės poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ir PAV dokumentus. VATESI specialistai pradėjo 
šių dokumentų peržiūrą ir jau spalio mėnesį Aplinkos ministerijai pateikė 31 
klausimą. Nagrinėdami planuojamos statyti atominės elektrinės preliminarioje 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją specialistai atkrei-
pė dėmesį ir iškėlė klausimus, susijusius su aikštelių, tinkamų statyti atomines 
elektrines, parinkimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, rizikos ir radiologinio 
poveikio Lietuvos gyventojams vertinimu, avarinės parengties organizavimu. 
Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į valstybės ir aukštojo mokslo institucijų ko-
mentarus bei juos apibendrinusi, Baltarusijos Respublikos gamtos išteklių ir 
aplinkos apsaugos ministerijai pateikė 39 pastabas ir pasiūlymus dėl PAV do-
kumentų. Taip pat Baltarusijos pusė buvo informuota, kad galutinė Lietuvos 
pozicija bus pateikta tik po viešo PAV ataskaitos svarstymo Lietuvoje.

Viešasis Baltarusijoje planuojamos statyti atominės elektrinės poveikio vertini-
mo svarstymas Lietuvoje įvyko 2010 m. kovo pradžioje, kuriame be Baltarusijos 
Respublikos atstovų dalyvavo apie 80 visuomenės, nevyriausybinių organizaci-
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jų, aukštojo mokslo ir valstybės institucijų, tarp jų ir VATESI, atstovai. Vėliau Aplin-
kos ministerijai rengiant Lietuvos poziciją dėl planuojamos atominės elektrinės 
Baltarusijoje poveikio aplinkai vertinimo VATESI specialistai aktyviai dalyvavo 
jos rengime ir teikė savo komentarus bei pastabas. Lietuvos nuomone planuo-
jamos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimas nebuvo pakankamai iš-
samus – PAV ataskaitoje apsiribota tik vienintelės Astravo aikštelės analize, o tai 
neatitinka Espoo konvencijos nuostatų, reikalaujančių vietos ir technologinių 
alternatyvų palyginimo. Vadovaujantis šios konvencijos nuostatomis atliekant 
poveikio aplinkai vertinimą visos alternatyvos turi būti vertinamos pakankamai 
išsamiai, kad būtų galima priimti aplinkos apsaugos ir socioekonominiu po-
žiūriu palankiausią sprendimą. Lietuvos pozicijoje buvo nepritariama atominės 
elektrinės statybai Astravo (Gardino sritis) aikštelėje, nutolusios nuo Lietuvos 
sienos 23 km, o nuo Lietuvos Respublikos sostinės Vilniaus, kurioje gyvena dau-
giau kaip pusė milijono gyventojų, tik apie 50 km.

Baltarusija neatsakė ir į visas dar 2009 m. Lietuvos teiktas pastabas ir komenta-
rus. 2010 m. vasario mėnesį gavus Baltarusijos atsakymus į pateiktas pastabas 
ir juos išnagrinėjus paaiškėjo, kad daugiau kaip pusė klausimų liko neatsakyti 
arba nepilnai atsakyti. Kovo pabaigoje pastabos dėl Baltarusijos specialistų at-
sakymų į VATESI pastabas ir komentarus buvo pateiktos Aplinkos ministerijai, 
kurios vėliau buvo perduotos PAV ataskaitos rengėjams. Kartu VATESI siūlė mi-
nėtus klausimus spręsti tolimesnių konsultacijų metu, kurios privalomos pagal 
Espoo konvencijos nuostatas.

Dvišalis susitikimas dėl naujos atominės elektrinės Baltarusijoje įvyko birželio 
mėnesį. Lietuvos Respublikos delegacijoje VATESI atstovai vyko į Minską iš-
reikšti oficialią poziciją dėl Astravo rajone planuojamos statyti naujos atominės 
elektrinės. Susitikimo metu Baltarusijos specialistai pateikė nemažai papildo-
mos informacijos apie būsimos atominės elektrinės eksploatavimo pasekmių 
vertinimą ir vertinimo rezultatus, įskaitant pasekmes Lietuvai. Kadangi gautos 
informacijos susitikimo metu nebuvo galima pilnai įvertinti, šį susitikimą Lietu-
va atsisakė pripažinti konsultacijomis pagal Espoo konvenciją, nes buvo nesi-
laikoma konvencijos reikalavimų dėl savalaikio ir išsamaus informavimo ir kitų 
konvencijoje numatytų procedūrų bei papildomus vertinimus paprašė atsiųsti 
oficialiu raštu. Gavus šią informaciją, VATESI specialistai įsijungs į šių vertinimų 
analizę ir pareikš savo nuomonę. PAV procesas bus baigtas, kai iš Baltarusijos 
bus gauti visi atsakymai.

Rusija, nors ir pasirašiusi Espoo konvenciją, tačiau jos nėra ratifikavusi. Lietuva 
nuolat siekė, kad būtų laikomasi šios konvencijos reikalavimų, o ir pati Rusijos 
valstybinė atominė agentūra „Rosatom“, statanti ir atsakinga už šį projektą, yra 
savanoriškai įsipareigojusi visą Baltijos atominės elektrinės statybos procesą 
vykdyti laikydamasi Espoo konvencijos nuostatų.

2009 m. pabaigoje Rusija pateikė poveikio aplinkai dokumentus dėl Kaliningra-
do srityje planuojamos statyti atominės elektrinės. Išnagrinėjusi Baltijos AE PAV 
ataskaitą VATESI Užsienio reikalų ministerijai išsakė nuomonę, kad ši ataskaita 
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neišsami ir 2010 m. sausio mėn. pateikė 21 klausimą, kurie vėliau buvo perduoti 
PAV dokumentų rengėjams. PAV ataskaitoje neaiškūs kriterijai, kuriais remiantis 
prioritetas skiriamas Nemano aikštelei (10–12 km į pietus nuo Lietuvos–Rusijos 
sienos), neišnagrinėti seisminiai įvykiai aikštelėje, trūko informacijos, kaip nu-
statomos prognozuojamos vietinių ir kaimyninių šalių gyventojų apšvitos do-
zės AE eksploatacijos bei sunkiųjų avarijų metu, neaiški radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo strategija, nepateikta informacija apie kaimyninių šalių perspėjimo ir 
informavimo mechanizmą, ekstremalių situacijų valdymo planus ir bendradar-
biavimą su kaimyninių valstybių institucijomis.

Vasarą pateikti Rusijos atsakymai neatsakė į mūsų klausimus, todėl Rusijos pusei 
dar kartą buvo išsiųsti klausimai dėl jų vykdomo atominės elektrinės projekto ir 
reikalingų atlikti poveikio aplinkai vertinimo veiksmų, taip pat buvo paprašyta 
papildomos informacijos bei paaiškinimų atskirais klausimais. Esminiai priekaiš-
tai Rusijos pusei buvo tai, kad neaiškūs statybų aikštelių parinkimo kriterijai, 
nesilaikoma Espoo konvencijos, pradėti vykdyti darbai prieš tai nesuderinus 
poveikio aplinkai vertinimo su kaimyninėmis šalimis. Lietuvos visuomenė turi 
būti išsamiai supažindinta su aikštelės parinkimo kriterijais, kokių saugumo 
standartų bus laikomasi statant ir eksploatuojant šį objektą, taip pat dėl skubių 
apsaugos priemonių planavimo zonų, į kurias patenka ir dalis Lietuvos Respu-
blikos teritorijos, apimties bei teisinio statuso.

Rusijos Kaliningrado srityje planuojamos atominės elektrinės poveikio aplin-
kai vertinimo derinimo su Lietuva darbai nėra baigti, suderinimas pagal Espoo 
konvenciją (viešieji klausymai Lietuvoje ir tarpvalstybinės konsultacijos) dar 
nėra atliktas. 

VATESI yra pasirengusi dalyvauti kaimyninių šalių atominių elektrinių poveikio 
aplinkai vertinime ir skiria tam ypatingą dėmesį. Tokio masto objektai, kaip at-
ominės elektrinės, neabejotinai gali turėti tarpvalstybinį poveikį, todėl griežtai 
siektina, kad jų poveikio aplinkai vertinimas būtų atliekamas pagal visus tarp-
tautinius įsipareigojimus. Atominių elektrinių projektai kaimyninėse šalyse yra 
jautrus klausimas Lietuvai ir būtina siekti, kad jų statyba bei eksploatavimas 
būtų įgyvendinami saugiai.
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Dalyvavimas europos atominių elektrinių eksploatavimo patirties 
informacinio centro veikloje
2008 m. septynios Europos šalių Branduolinės saugos reguliavimo instituci-
jos pasirašė daugiašalio bendradarbiavimo susitarimą dėl Europos atominių 
elektrinių eksploatavimo patirties perdavimo tinklo (toliau – Europos AE EPP 
centras) įkūrimo. Šis projektas pavadintas „European Clearinghouse“ (European 
Network on Operational Experience Feedback). Projekto vykdytojas – vykdan-
tysis agentas – Energetikos institutas yra vienas iš septynių Europos Komisijos 
Jungtinių tyrimų centro (JTC) institutų, kuris yra įkurtas Petene (Nyderlanduo-
se). Europos AE EPP centro veiklos tikslai:

 didinti esamų ir naujai statomų atominių elektrinių saugą, gerinant bendra-
darbiavimą tarp licencijos turėtojų, branduolinę saugą reguliuojančiųjų ins-
titucijų ir jų techninės paramos organizacijų; 

 prisidėti prie eksploatavimo patirties panaudojimo gerinimo, stiprinant ir 
dalinantis kompetencija, gerinant tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą 
„European Clearinghouse“ tinkle ir su tarptautine branduolinę energiją nau-
dojančia bendrija;

 siekti, kad informacija apie įvykius eksploatuojant AE reaktorius būtų kau-
piama, perduodama, įvertinama bei būtų nuolat ir sistemingai taikomos iš 
projekte dalyvaujančių Europos valstybių pasisemtos žinios; 

 naudojant šiuolaikinius metodus, kompiuterizuotus įrankius ir informaciją iš 
skirtingų nacionalinių ir tarptautinių šaltinių, nustatyti geriausią AE eksploa-
tavimo įvykių įvertinimo praktiką; 

 teikti paramą formuojant ilgalaikę ES politiką eksploatavimo patirties nau-
dojimo srityje. 

Metiniame Europos AE EPP centro susitikime 2010 m. inicijuota aukščiau minė-
to susitarimo peržiūra ir Europos AE EPP centro veiklos pertvarkymas, numa-
tant sukurti du Europos AE EPP centro priežiūros organus: Priežiūros komitetą 
ir Techninę valdybą. 

Priežiūros komiteto veikloje dalyvauja atstovai iš Suomijos, Vengrijos, Lietuvos, 
Nyderlandų, Rumunijos, Slovėnijos ir Šveicarijos bei stebėtojų teisėmis dar 
devynių šalių atstovai. Lietuvai Priežiūros komiteto susitikimuose atstovauja 
VATESI viršininko pavaduotojas, laikinai vykdantis viršininko funkcijas. 2010 m. 
VATESI, dalyvaudama Priežiūros komiteto veikloje, teikė savo pasiūlymus dėl 
Europos AE EPP centro veiklos.

2010 m. Europos AE EPP centro veikla buvo sukoncentruota į temines studijas šiais 
klausimais: išorės įvykiai; įvykiai susiję su AE statyba ir pripažinimu tinkama eks-
ploatuoti; saugai svarbios elektros įrangos praradimas dėl generatoriaus aukštos 
įtampos šuolių; įvykiai, susiję su gaisrais; įvykiai, susiję su AE sistemų, konstrukcijų 
ir komponentų senėjimu; įvykiai, susiję su AE modifikacijomis; AE komponentų 
tiekimas; eksploatavimo nutraukimo įvykiai. Minėtais klausimais išleidus Europos 
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AE EPP centro ataskaitas, VATESI jas planuoja išnagrinėti bei prireikus parengti 
rekomendacijas dėl savo ir (arba) VĮ Ignalinos AE veiklos tobulinimo. 

2010 m. Europos AE EPP centras išleido keturis internetinius naujienlaiškius, 
kuriuose pateikiama trumpa operatyvi informacija apie naujausius praėjusio 
ketvirčio metu pasaulyje įvykusius su branduoline energetika susijusius inci-
dentus. Projekte dalyvaujančių šalių branduolinę saugą reguliuojančiosioms 
institucijoms Europos AE EPP centro ekspertai teikė pagalbą, atliekant nepri-
klausomą neįprastų įvykių, įvykusių AE, analizės ataskaitų peržiūrą. Minėtos 
ataskaitos vėliau buvo talpinamos TATENA/NEA IRS duomenų bazėje.

2010 m. Europos AE EPP centras atliko tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kaip „European 
Clearinghouse“ projekte dalyvaujančios šalys naudoja eksploatavimo patirtį, ko-
kie yra taikomi įvykių analizės metodai. Tuo tikslu VATESI parengė ir pateikė reikia-
mą informaciją apie eksploatavimo patirties taikymą ir naudojimą VATESI viduje ir 
BEO bei Ignalinos AE naudojamus įvykių tyrimo metodus ir priemones.

tarptautinės atominės energijos agentūros (tatena) techninio 
bendradarbiavimo projektai

TATENA regioniniai projektai branduolinės saugos ir energetikos srityje
2010 m. VATESI koordinavo Lietuvos specialistų dalyvavimą vienuolikoje TA-
TENA Europos regioninių techninio bendradarbiavimo projektų branduolinės 
saugos ir energetikos srityje:

 RER/0/029 – parama diegiant branduolinę energetiką (kartu su LR energeti-
kos ministerija); 

 RER/3/006 – mokslinių reaktorių nenaudoto ir (arba) panaudoto branduoli-
nio kuro grąžinimas, tvarkymas ir laidojimas; 

 RER/3/008 – branduolinio kuro ir konstrukcinių medžiagų atominėse elektri-
nėse 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 eksplo-
atavimas per regioninį bendradarbiavimą, užmezgant ryšius bei sudarant 
sąjungas; 

 RER/9/085 – gebėjimų stiprinimas ir mokymas branduolinio saugumo 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 – žmogiškųjų išteklių vystymas branduolinio saugumo srityje.
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2010 m., vykdydami minėtus projektus, Lietuvos atstovai dalyvavo 31 renginyje 
užsienio šalyse: 17 darbo susitikimų, 8 mokomuosiuose kursuose ir 6 techni-
niuose pasitarimuose. Šiuose renginiuose dalyvavo 36 specialistai iš Ignalinos 
AE, UAB „VAE“, VATESI ir mokslinės techninės paramos organizacijų. Jie susipaži-
no su pažangia praktika ir keliamais reikalavimais įvairiose branduolinės saugos 
užtikrinimo bei analizės srityse, taip pat užmezgė kontaktus su užsienio kole-
gomis.

2010 m. lietuvoje įvyko du tatena renginiai:
 balandžio 19–23 d. Kaune vyko darbo susitikimas „Tikimybinės saugos ana-

lizės taikymas ir sprendimų priėmimas, pagrįstas rizikos vertinimu“ (pagal 
RER/9/095);

 rugpjūčio 30–rugsėjo 3 d. Vilniuje įvyko mokomieji kursai „Kompiuterių sau-
gumas branduolinės energetikos objektuose“ (pagal RER/9/102). 

Šiuose dviejuose susitikimuose dalyvavo Lietuvos, Armėnijos, Bulgarijos, čeki-
jos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, 
Švedijos, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir TATENA specialistai.

2011 m. pagal regioninius projektus numatyta daugiau nei 70 tarptautinių rengi-
nių, iš jų – nemažai Lietuvos specialistams svarbių susitikimų, kursų ir pasitarimų. 

TATENA nacionalinis projektas
2010 m. buvo tęsiamas TATENA nacionalinio projekto LIT/9/009 „VATESI ir kitų 
institucijų gebėjimų licencijuojant naują AE stiprinimas“ įgyvendinimas. Projek-
to įgyvendinimas prasidėjo 2008 m. ir tęsis iki 2011 m. pabaigos. 2010 m. prie-
monėms įgyvendinti panaudota daugiau nei 180 tūkst. JAV dolerių iš projekto 
biudžeto, kurio didžiąją dalį sudaro TATENA lėšos. 

2010 m. įgyvendinant LIT/9/009 projektą, buvo organizuotos dvi TATENA eks-
pertų misijos. 2010 m. gegužės 24–27 d. TATENA ekspertų misija vertino bran-
duolinės saugos reikalavimus ir taisykles, rengiamas ruošiantis statyti naują 
branduolinę elektrinę, o 2010 m. lapkričio 8–12 d. TATENA ekspertai įvertino 
potencialų naujos atominės elektrinės statybos aikštelių techninį aprašą, ku-
riame išnagrinėjami regioninės geologijos, seismologinio pavojingumo, inži-
nerinės geologijos ir hidrogeologiniai klausimai. VATESI, Aplinkos apsaugos 
agentūros, Visagino atominės elektrinės specialistai įvairiose šalyse dalyvavo 
stažuotėse, darbo pasitarimuose, seminaruose ir mokymo kursuose aktualiais 
naujos AE licencijavimo ir saugos įvertinimo klausimais, sėmėsi patirties, rei-
kalingos rengiantis statyti naują atominę elektrinę, kėlė kvalifikaciją bei gilino 
žinias branduolinių technologijų klausimais.
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europos sąjungos paramos projektai
2010 m. VATESI dirbo su vienu Europos Sąjungos (ES) paramos projektu Nr. 
VAT.05 „Techninė parama VATESI eksploatacijos nutraukimo srityje (5-asis eta-
pas)“, finansuojamu Ignalinos programos lėšomis. Projektas pradėtas įgyven-
dinti 2009 m. sausio 23 d. Numatytus 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 eksploatavimo nutraukimu 

susijusius dokumentus,

 konsultuoti VATESI eksploatavimo nutraukimo projektų klausimais.

2010 m. buvo pasirašyta Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finan-
suojamo projekto „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos speci-
alistų kvalifikacijos tobulinimas“, rengiamo pagal priemonę „VP1-4.1-VRM-03-V 
Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas“ finansavimo ir 
administravimo sutartis (sutarties laikotarpis 2010-2012 m.), tačiau šioje sutar-
tyje numatytos projekto veiklos 2010 metais nebuvo pradėtos įgyvendinti dėl 
to, kad nebuvo priimti, kaip planuota, Lietuvos Respublikos branduolinės sau-
gos įstatymo ir susijusių įstatymų projektai, kuriais iš esmės tobulinama admi-
nistracinio poveikio priemonių, taikomų už branduolinės saugos teisės normų 
pažeidimus sistema. Nepriėmus atitinkamų įstatymų, negalima buvo nustatyti 
realaus mokymų poreikio, mokymų programų ir mokymų medžiagos, pagal 
kurias bus vykdomi mokymai, turinio ir pradėti vykdyti pačius mokymus. Pa-
rengus reikiamas mokymų programas ir mokymų medžiagą pagal dabar galio-
jančius teisės aktus, nustatančius administracinio poveikio priemonių, taikomų 
už branduolinės saugos teisės normų pažeidimus sistemą, nebūtų užtikrintas 
projekto tęstinumas. Projekto veiklas numatoma pradėti vykdyti 2011 m.
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Vatesi tarptautinės bendradarbiavimo grupės veikla
VATESI branduolinės saugos tarptautinė bendradarbiavimo grupė (angl. Inter-
national Cooperation Group on Nuclear Safety, ICG) įkurta 2005 m. kovo 18 d., 
siekiant tęsti abipusiai naudingą bendradarbiavimą, kurį inicijavo įgyvendintas 
Licencijavimo paramos projektas.

ICG – darbo grupė, kurios veikloje savanoriškai dalyvauja VATESI, užsienio regu-
liuojančių institucijų, techninės paramos ir kitų organizacijų atstovai. Pagrindi-
niai šios grupės tikslai yra:

 konsultuoti VATESI svarbiais branduolinės saugos klausimais,

 keistis informacija ir dalintis patirtimi branduolinės saugos bei reguliavimo 
srityje,

 koordinuoti VATESI dvišalius ir daugiašalius projektus. 

VATESI tarptautinės bendradarbiavimo grupės veikloje 2010 m. dalyvavo eks-
pertai iš Vokietijos valstybinės branduolinių reaktorių saugos konsultacinės 
bendrijos (GRS), Prancūzijos branduolinės saugos ir radiacinės apsaugos ins-
tituto (IRSN) ir kitų organizacijų ir JAV branduolinę saugą reguliuojančios insti-
tucijos (NRC).

2010 m. balandžio 14 d. buvo organizuotas 9-tasis ICG pasitarimas. Pasitarimo 
metu nauju ICG pirmininku buvo išrinktas VATESI viršininko pavaduotojas Mi-
chail Demčenko, o jo pavaduotoju – IRSN ekspertas Michel Chouha. Buvo ap-
tarta: branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimo infrastruktūros Lietuvoje 
reorganizavimo klausimai, pasirengimas naujos AE statybai, saugos klausimai 
keičiantis Ignalinos AE veiklai nuo eksploatavimo į eksploatavimo nutraukimą. 
Buvo pasidalinta patirtimi apie aktualius branduolinės saugos reguliavimo 
klausimus kitose šalyse. Pasikeista nuomonėmis dėl ES paramos teikimo bran-
duolinės saugos srityje Rytų Europos šalims, planuojančioms statyti naujas at-
omines elektrines.  
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santrumpos
a1 – pastate A yra reaktorius su pagrindiniu cirkuliacijos kontūru ir pagrindinė-
mis pagalbinėmis reaktoriaus sistemomis; 

ae – atominė elektrinė;

aggs – automatinė gaisro gesinimo sistema; 

als – avarijų lokalizavimo sistema;

b1 – pastate B yra pirminio aušinimo vandens valymo sistema ir deminerali-
zuoto vandens valymo įrenginiai; 

beo – branduolinės energetikos objektas;

bipl – LEI Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija; 

bĮsl – LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorija; 

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 dezaktyvavimo projektas; 

Dsa – deterministinė saugos analizė;

ecurie – Europos Bendrijos skubaus keitimosi informacija apie radiologines 
situacijas sistema; 

eepic – Europos eksploatavimo patirties informacinis centras; 

ek – Europos Komisija; 

enac – TATENA ankstyvojo perspėjimo apie branduolines ir radiologines ava-
rijas 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; 
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gaa – greitaeigė avarinė apsauga; 

gpa – gaisro pavojaus analizė; 

grs – Vokietijos objektų ir reaktorių saugos asociacija;

gWh – gigavatvalandė; 

Hlg – Branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio atstovų grupė;

icg – VATESI branduolinės saugos tarptautinė bendradarbiavimo 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;

jtc – Jungtinis tyrimų centras; 

kkal – kilokalorija; 

ktu – Kauno technologijos universitetas; 

kus – kokybės užtikrinimo sistema; 

kWh – kilovatvalandė;

lei – Lietuvos energetikos institutas; 

lpbks – Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla;

mbZ – medžiagų balanso zona; 

mpa – megapaskalis; 

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; 
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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;

Vae – UAB „Visagino atominė elektrinė“; 

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 saugos reguliatorių asociacija;

Wgns – Branduolinės saugos gerinimo veiklos darbo grupė;

WgWD – WENRA Eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
darbo grupė. 
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