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Branduolinės energetikos objektai Lietuvoje
1. Ignalinos atominė elektrinė – Drūkšinių kaimas,
Visagino savivaldybė.
2. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla –
Bartkuškio miškas. Žaliosios girininkijos 53 kvartalas,
Širvintų rajonas.
3. Panaudoto branduolinio kuro saugykla – Drūkšinių kaimas,
Visagino savivaldybė.
4. Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla –
Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.
5. Labai mažai radioaktyviųjų atliekų saugykla –
Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.

Latvija
Latvia

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

KLAIPĖDA
PANEVĖŽYS
VISAGINAS
Rusija
Russia

KAUNAS
Maišiagala
VILNIUS

Nuclear facilities in Lithuania:
1. Ignalina Nuclear Power Plant – Drūkšiniai, Visaginas m.
2. Closed Maišiagala storage facility of radioactive waste –
Bartkuškis forest, Širvintos.
3. Spent nuclear fuel storage facility – Drūkšiniai, Visaginas m.
4. Cemented radioactive waste storage facility – Drūkšiniai,
Visaginas m.
5. Very low level waste storage facility – Drūkšiniai,
Visaginas m.

Ignalinos
AE

Baltarusija
Belarus

Lenkija
Poland

Projected (under construction) nuclear facilities:
1. Visaginas Nuclear Power Plant – 2 sites – Drūkšiniai,
Visaginas m.
2. New spent nuclear fuel storage facility – Drūkšiniai,
Visaginas m.
3. Facilities for treatment and storage of solid radioactive
waste – Drūkšiniai, Visaginas m.
4. Very low lewel radioactive waste repository – Drūkšiniai,
Visaginas m.
5. Low and intermediate radioactive waste repository –
Stabatiškės, Visaginas m.
6. Solid radioactive waste retrieval facility – Drūkšiniai,
Visaginas m.

Piktogramos
Atominė elektrinė
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
ir saugojimo kompleksas
Saugykla
Atliekynas

Pictograms
Nuclear power plant
Radioactive waste treatment
and storage facility
Storage facility
Repository
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Viršininko žodis

Foreword by the Head of
VATESI

In 2015 the efforts of the State Nuclear Power Safety Inspectorate
specialists were focused on: the supervision of nuclear and radiation
safety and physical security of Ignalina NPP’s shut-down units, safety
supervision of the decommissioning activities, licensing of other
existing and new nuclear facilities and the supervision of nuclear,
radiation safety and physical security of their building and operation,
and supervision of accounting and control of nuclear material.
VATESI viršininkas Michail Demčenko
Head of VATESI Michail Demčenko

2015 m. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI)
specialistų pastangos buvo skirtos Ignalinos atominės elektrinės
(Ignalinos AE) sustabdytų energijos blokų branduolinės, radiacinės ir
fizinės saugos bei eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrai, kitiems
esamiems ir naujiems branduolinės energetikos objektams licencijuoti,
jų statybos ir eksploatavimo branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos,
taip pat branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės priežiūrai.
2015 m. kartu su Radiacinės saugos centru (RSC) atlikome Lietuvos
branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo bei priežiūros sistemos įsivertinimą ir pasirengėme Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) ekspertų Reguliuojančiųjų institucijų veiklos vertinimo (angl. IRRS) misijai. Jos metu bus vertinama, ar šalyje tinkamai
užtikrinamas saugos reglamentavimas ir priežiūra, ar branduolinės
bei radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistema atitinka
TATENA nustatytus ir tarptautinės bendruomenės pripažintus branduolinės ir radiacinės saugos standartus.
Per pastaruosius metus gavome veiklos atitikties sertifikatą, patvirtinantį, kad VATESI integruota vadybos sistema atitinka standarto
LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Nuosekliai dirbame tam, kad
VATESI gerėtų teikiamų viešųjų paslaugų kokybė ir taikomi darbo
principai padėtų užtikrinti efektyvią branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos priežiūrą branduolinės energetikos objektuose.
Tarp daugiausia visuomenės dėmesio sulaukusių darbų iš branduolinio objekto eksploatavimo nutraukimo veiklos – suderintas VĮ
Ignalinos atominės elektrinės pateiktas techninis sprendimas ir modifikuotų konteinerių, skirtų panaudotam branduoliniam kurui Laikinoje

Furthermore, in 2015 together with the Radiation Protection Centre
we did the self-assessment of the regulatory framework of nuclear
and radiation safety in Lithuania and prepared for the International
Atomic Energy Agency’s (hereinafter - IAEA’s) Integrated Regulatory
Review Service (IRRS) mission. The mission will assess if the
country adequately ensures safety regulation, if the regulation and
supervision framework for nuclear and radiation safety is compliant
with the nuclear and radiation safety standards established by IAEA
and recognized by the international community.
In 2015 we have received an activity compliance certificate confirming
that the integrated management system of VATESI complies with the
standard LST EN ISO 9001:2008. Our consistent activities are aimed
at the improvement of public services provided by VATESI and at
the applicable operating principles that help assuring the effective
supervision of nuclear, radiation safety and physical security in
nuclear facilities.
Among the highest profile activities related to the decommissioning
of a nuclear facility was the approval of the technical solution and
safety justification documents for modified casks for spent nuclear
fuel storage in the Interim Spent Fuel Storage Facility (project B1)
submitted by the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant
(Ignalina NPP). We had to make sure that modified properties
of the concrete fill of the casks would maintain a proper level
of protection of workers and the population against exposure to
ionising radiation, to ensure adequate cooling for spent nuclear
fuel to be stored in the casks, and to ensure other nuclear and
radiation safety aspects.
Furthermore, after a thorough safety review and assessment
we licensed the construction and operation of a very low-level
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panaudoto branduolinio kuro saugykloje (B1 projektas) saugoti, saugą
pagrindžiantys dokumentai. Turėjome įsitikinti, kad ir pakeitus konteinerių betoninio užpildo savybes išliks tinkamas darbuotojų ir gyventojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės lygis, bus užtikrintas
pakankamas konteineriuose numatyto saugoti panaudoto branduolinio
kuro aušinimas ir visi kiti branduolinės ir radiacinės saugos aspektai.

radioactive waste disposal facility, analysed and approved the “cold”
tests programme of Ignalina NPP units for the implementation
of project B1, approved the periodic safety assessment report of
bituminising equipment of liquid radioactive waste, monitored the
implementation of safety improvement measures based on results
of the performed “stress tests”.

Taip pat po išsamios saugos peržiūros ir įvertinimo išdavėme licenciją statyti ir eksploatuoti labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų
atliekyną, išnagrinėjome ir suderinome „šaltųjų“ bandymų Ignalinos
AE energijos blokuose programą įgyvendinant B1 projektą, suderinome skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimo įrenginių periodinio saugos vertinimo ataskaitą, vykdėme įgyvendinamų saugos gerinimo priemonių pagal atliktų „streso testų“ rezultatus stebėseną.

In 2015, one unusual event was registered at Ignalina NPP (two
such events were registered in 2014). During this event the level
of occupational exposure and contamination of the premises
with radionuclides were within the permissible limits, and no
radionuclides were released to the environment. On the International
Nuclear Events Scale (INES), this unusual event was rated below the
scale. The low number of unusual events that had no impact on safety
indicates that nuclear safety in Ignalina NPP is properly ensured.

2015 m. Ignalinos AE buvo užregistruotas 1 neįprastasis įvykis
(2014 m. – 2). Šio įvykio metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos
radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidų
į aplinką nepateko. Pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių
įvykių skalę (INES) šis neįprastasis įvykis buvo klasifikuotas žemiau
skalės ribų. Mažas neįprastųjų įvykių, neturinčių įtakos saugai, skaičius rodo, kad branduolinė sauga Ignalinos AE užtikrinama tinkamai.
Per 2015 m. VATESI specialistai atliko 43 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Didžioji jų dalis – 41 – atlikti Ignalinos AE, kiti du – Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo agentūroje. Svarbu pažymėti, kad nebuvo nustatyta
pažeidimų ir neatitikimų, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos
darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai
svarbių įrenginių savybės, į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas
galėjo viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines
vertes, ar susijusių su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu.
Tarptautinio bendradarbiavimo srityje tęsiame patirties keitimosi ir
branduolinės saugos specialistų kompetencijos stiprinimo tradicijas.
Pasirašytas jau penktasis penkerių metų susitarimas su Jungtinių
Amerikos Valstijų Branduolinio reguliavimo komisija (NRC) patvirtina
ilgalaikį sėkmingą Lietuvos ir JAV branduolinę saugą reguliuojančių
institucijų bendradarbiavimą. Tai puikus daugiau nei du dešimtmečius
vykstančio tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys.
VATESI veiklos prioritetai 2016–2018 m. išlieka tie patys: vykdyti
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektų
statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrą, tobulinti branduolinės
saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą ir užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik taikiems tikslams.
Viršininkas					
Michail Demčenko

In 2015, VATESI specialists inspected economic entities 43 times.
Ignalina NPP was inspected 41 times and the State Enterprise
Radioactive Waste Management Agency was inspected twice. It
is important to note that no violations or inconsistencies were
found that could have directly caused excessive occupational
exposure doses, deterioration of barriers confining radionuclides
or suppressing ionising radiation, degradation of characteristics
of devices important to safety, activity of radionuclides released to
the environment that exceed the limit values set forth in the Plan
of Radionuclides Released to the Environment, or non-compliance
with related safe operation conditions.
In the area of international cooperation we continue the tradition
of sharing experience and building competencies of nuclear safety
experts. The fifth Arrangement for the exchange of technical
information and cooperation in nuclear safety matters signed for the
5 year-term with the United States Nuclear Regulatory Commission
(NRC) witnesses the long-term successful cooperation between
the Lithuanian and US nuclear safety regulators and represents an
excellent example of inter-agency cooperation that has lasted over
two decades.
The priorities of VATESI activity in 2016–2018 remain unchanged:
to supervise the safety of the decommissioning of Ignalina NPP, to
supervise safety during the construction and operation of the spent
nuclear fuel and radioactive waste management facilities, to upgrade
the nuclear safety regulation and supervision framework, and to
ensure that nuclear material is used only for peaceful purposes.
Head of VATESI				
Michail Demčenko

Valstybinė atominės
energetikos saugos inspekcija

Ignalinos atominėje elektrinėje

At Ignalina Nuclear Power Plant

State Nuclear Power
Safety Inspectorate
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Valstybinė atominės energetikos
saugos inspekcija

State Nuclear Power Safety
Inspectorate

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra
branduolinės energetikos srities ir šios srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais saugos valstybinio reglamentavimo
ir priežiūros institucija. VATESI nustato saugos reikalavimus ir taisykles, prižiūri, kaip jų laikomasi, išduoda licencijas, leidimus ir laikinuosius leidimus, vertina branduolinės energetikos objektų saugą,
atlieka patikrinimus bei vykdo kitas funkcijas.

State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) is the state
regulatory and supervisory authority in the nuclear energy area
and the safety of activities involving sources of ionising radiation
in this area. VATESI sets safety requirements and regulations,
supervises whether they are complied with, issues licences, permits
and temporary permits, performs safety assessments of nuclear
facilities, and conducts inspections, among other functions.

VATESI yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos
biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gaunamų pajamų. Jos savininkė – valstybė, jos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos
Respublikos Vyriausybė.

VATESI is a budget institution financed from the state budget of the
Republic of Lithuania and by other legally generated income. It is owned
by the state, and the rights and duties of the owner of the Inspectorate
are assumed by the Government of the Republic of Lithuania.

VATESI viršininką šešeriems metams skiria Lietuvos Respublikos
Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. VATESI viršininko pavaduotojus šešeriems metams skiria Ministras Pirmininkas VATESI
viršininko teikimu.

The Head of VATESI is nominated by the Prime Minister and is appointed
for a six-year tenure by the President of the Republic of Lithuania.
Deputy Heads of the Inspectorate are appointed for a six-year tenure by
the Prime Minister and are nominated by the Head of VATESI.

Pagrindiniai VATESI veiklos prioritetai

The main activity priorities of VATESI are as follows:

• Vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą.
• Vykdyti panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo objektų statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrą.
• Tobulinti branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros
sistemą Lietuvoje.
• Užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik
taikiems tikslams.

• Supervise safety of Ignalina NP decommissioning;
• Supervise safety of construction and operation of spent nuclear fuel and of radioactive waste management facilities;
• Improve the framework of nuclear safety regulation and supervision in Lithuania;
• Ensure that nuclear material is used only for peaceful
purposes.

VATESI – tai:

VATESI is:

• veiklą branduolinės energetikos srityje reglamentuojanti institucija; ji nustato saugos reikalavimus branduolinės energetikos
objektams, branduolinėms ir branduolinio kuro ciklo medžiagoms, prižiūri, kaip jų laikomasi;

• The authority regulating activities in the nuclear energy area.
VATESI sets safety requirements for nuclear facilities, nuclear
and nuclear fuel cycle material, and supervises whether they are
complied with.

9

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija | State Nuclear Power Safety Inspectorate

Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros
infrastruktūra

Prezidentas
President

Nuclear and radiation safety regulatory infrastructure in Lithuania
(main institutions)

Valstybės saugumo departamentas
State Security Department

Seimas
Parliament

Vyriausybė
Government

Valstybinė
atominės ener
getikos saugos
inspekcija
State Nuclear
Power Safety
Inspectorate
VATESI

Vietos savivaldybės
Local Authorities

Švietimo
ir mokslo
ministerija
Ministry of
Education and
Science

Aplinkos
ministerija
Ministry of
Environment

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Ministry of
Social Security
and Labour

Krašto
apsaugos
ministerija
Ministry of
National
Defence

Vidaus reikalų
ministerija
Ministry of
Interior

Energetikos
ministerija
Ministry of
Energy

Sveikatos
apsaugos
ministerija
Ministry of
Health Care

Valstybinė
teritorijų plana
vimo ir statybos
inspekcija
State Territorial
Planning and
Construction
Inspectorate

Aplinkos
apsaugos
agentūra
Environmental
Protection
Agency

Lietuvos
geologijos
tarnyba
Lithuanian
Geological
Survey

Lietuvos
hidrome
teorologijos
tarnyba
Lithuanian
Hydro
meteorogical
Service

Priešgaisrinės
saugos ir
gelbėjimo
departamentas
Department of
Fire Protection
and Rescue

Valstybinės
sienos ap
saugos
departamentas
State Border
Guard Service

Radiacinės
saugos centras
Radiation
Protection
Centre
RSC

Finansų
ministerija
Ministry of
Finance

Valstybinė
maisto ir
veterinarijos
tarnyba
State Food and
Veterinary
Service

Muitinės
departamentas
Customs of
the Republic
of Lithuania
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• priežiūros institucija; VATESI prižiūri, kaip vykdoma branduolinės energetikos objektų veikla ir veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais branduolinės energetikos objekte, kaip
užtikrinama galutinai sustabdytų energijos blokų branduolinė,
radiacinė ir fizinė sauga, branduolinio ginklo neplatinimo kontrolė ir tvarkomos radioaktyviosios atliekos VĮ Ignalinos atominėje
elektrinėje, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje, kaip
vežamos branduolinės medžiagos AB „Lietuvos geležinkeliai“.
VATESI taip pat prižiūri mažų kiekių branduolinių medžiagų turėtojus. Pavyzdžiui, tikrina, kokias branduolines medžiagas Fizinių
ir technologijos mokslų centras naudoja moksliniams tyrimams,
o Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos – ligoniams
gydyti, kaip jas apskaito ir saugo;
• licencijas, leidimus ar laikinuosius leidimus veiklai išduodanti valstybės institucija; VATESI priima paraiškas branduolinės
energetikos srities veiklai ir branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdyti. Vertina
pareiškėjų vykdyti šias veiklas pateiktus dokumentus, priima
sprendimus dėl licencijų, leidimų ir laikinųjų leidimų išdavimo, jų
sąlygų pakeitimo, įspėjimo apie galiojimo sustabdymą, sustabdymo ir galiojimo panaikinimo. Pavyzdžiui, vertinama sauga statant
branduolinę elektrinę, tvarkant radioaktyviąsias atliekas, vežant
branduolinio kuro ciklo medžiagas ar naudojant jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinį seisminiams tyrimams atlikti ar vamzdynų
suvirinimo siūlėms Ignalinos AE patikrinti;

• The supervisory authority. VATESI supervises activities in
nuclear facilities and activities with sources of ionising radiation
in nuclear facilities. It supervises the assurance of nuclear
and radiation safety as well as physical security of power units
when they are finally shut down, of non-proliferation control,
radioactive waste management at the State Enterprise Ignalina
Nuclear Power Plant, the State Enterprise Radioactive Waste
Management Agency, and the transportation of nuclear material
by Lietuvos Geležinkeliai AB (Lithuanian Railways). VATESI also
supervises holders of small quantities of nuclear material. For
instance, VATESI inspects material used by the Centre for Physical
Sciences and Technology for research and by Vilnius University
Hospital Santariskiu Klinikos for patient treatment, regarding
how the material is accounted for and secured.
• The authority issuing activity licences, permits and temporary
permits. VATESI accepts applications for activities in the nuclear
energy area and for activities with sources of ionising radiation
in the nuclear energy area. It evaluates documents submitted by
applicants to undertake such activities, decides on issuing licences,
permits and temporary permits, on amending their terms, notifying
on their validity suspension, on their suspension and revoking. For
instance, it assesses safety of the construction of a nuclear power
plant, management of radioactive waste, transportation of nuclear
fuel cycle material or the usage of an ionising radiation sources for
seismic surveys or for inspecting pipeline welds at Ignalina NPP.
• In case of a nuclear or radiological accident, the authority
initiates activities of the VATESI Emergency Centre, provides
relevant Government and local authorities with urgent information
on the radiological situation in a nuclear facility, forecasts how
the nuclear and radiological accident would develop, and issues
recommendations and other event-related information.
• It represents national interests in international organizations
and assures compliance of the Republic of Lithuania with
commitments of international treaties.
Human Resources

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, A. Goštauto g. 12, Vilnius
State Nuclear Power Safety Inspectorate, A. Goštauto str. 12, Vilnius, Lithuania

In 2015 VATESI employed 68 specialists of various fields
specializing in nuclear safety, radiation safety, physical
security and non-proliferation. All the specialists have a
university-level education in natural sciences, exact sciences and
physics, environmental protection, construction engineering, law,
management, public administration or education sciences. In 2015,
56 employees attended qualification improvement events in Lithuania.
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• branduolinės ar radiologinės avarijos atveju institucija inicijuoja VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą,
suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms teikia
skubią informaciją apie radiologinę padėtį branduolinės energetikos objekte, branduolinės ir radiologinės avarijos raidos prognozes, rekomendacijas ir kitą su įvykiu susijusią informaciją;
• atstovauja šalies interesams tarptautinėse organizacijose bei
užtikrina Lietuvos Respublikos įsipareigojimų, nustatytų tarptautinėse sutartyse, vykdymą.
Darbuotojai
2015 m. VATESI dirbo 68 įvairių sričių specialistai.
Darbuotojai specializavosi branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos bei branduolinio ginklo neplatinimo srityse.
Visi specialistai yra įgiję aukštąjį gamtos, tiksliųjų ir fizikos mokslų, aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos, teisės, vadybos, viešojo
administravimo ar edukologijos sričių išsilavinimą. 2015 m. 56 darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose Lietuvoje.
32 VATESI darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami tarptautiniuose mokymo kursuose, seminaruose ir techniniuose susitikimuose, organizuotuose pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros
(TATENA) tarptautinius, regioninius bei nacionalinį projektus. Šie specialistai gilino savo technines žinias branduolinės, radiacinės ir fizinės
saugos srityse, susipažino su vertinga kitų šalių patirtimi.

Pagrindiniai 2015 m. įvykiai
2015 m. vasario 18 d. VATESI pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
prie Aplinkos ministerijos, kuriuo abi institucijos siekia efektyvesnės ūkio subjektų, vykdančių statybos darbus branduolinės
energetikos objektuose, valstybinės priežiūros.
Kovo 24 d. VATESI patvirtino atnaujintą Branduolinės saugos
gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušimos
Daičio branduolinėje elektrinėje, planą.
Balandžio 20–24 d. Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų grupės (ENSREG) organizuotame susitikime pristatyta Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo eiga ir rezultatai.

International trainings, seminars and technical meetings were
organized under international, regional or national projects of
the International Atomic Energy Agency (IAEA) and were attended
by 32 VATESI employees. The specialists improved their technical
knowledge in nuclear and radiation safety and physical security and
learned about valuable experience of other countries.

Key events in 2015
18 February 2015: VATESI signed a cooperation agreement with
the State Territorial Planning and Construction Inspectorate
under the Ministry of Environment, by which both authorities
aim for a more effective state supervision of economic entities
performing construction works in nuclear facilities.
24 March: VATESI approved the Updated Plan of Strengthening
Nuclear Safety in Lithuania taking into account lessons learnt after
the accident at Japan Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.
20–24 April: Progress of the implementation of the National Action
Plan and its results were presented during a meeting arranged by
the European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG).
11–22 May: The Fourth National Report of Lithuania under the Joint
Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the
Safety of Radioactive Waste Management was presented during the
Fifth Review Meeting of the Contracting Parties at IAEA.
1 June: VATESI’s integrated management system was certified
under the standard LST EN ISO 9001:2008.
15 June: VATESI approved the periodic safety assessment
report of Ignalina NPP’s bituminizing equipment for liquid
radioactive waste. The approval confirmed that the equipment
may continue its safe operation.
10 July: VATESI approved the technical solution and safety
justification documents for modified casks for spent nuclear
fuel storage in the Interim Spent Fuel Storage Facility submitted
by the State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant.
3 August: A National Report on the implementation
of the Council Directive 2011/70/EURATOM of 19 July
2011 establishing a Community framework for the responsible
and safe management of spent fuel and radioactive waste was
submitted to the European Commission.
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Gegužės 11–22 d. TATENA Susitariančiųjų šalių apžvalginiame susitikime pristatyta ketvirtoji Lietuvos ataskaita pagal
Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo saugos konvenciją.
Birželio 1 d. VATESI integruota vadybos sistema sertifikuota
pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą.
Birželio 15 d. VATESI suderino Ignalinos AE skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimo įrenginių periodinio saugos vertinimo
ataskaitą, kuri patvirtino, kad įrenginiai ir toliau gali būti eksploatuojami saugiai.
Liepos 10 d. VATESI suderino VĮ Ignalinos atominės elektrinės pateiktą techninį sprendimą ir modifikuotų konteinerių,
skirtų panaudotam branduoliniam kurui Laikinoje panaudoto
branduolinio kuro saugykloje saugoti, saugą pagrindžiančius
dokumentus.
Rugpjūčio 3 d. Europos Komisijai pateikta Lietuvos ataskaita, apibendrinanti, kaip įgyvendinamos 2011 m. liepos 19 d.
Tarybos Direktyvos 2011/70/EURATOMAS, kuria nustatoma
Bendrijos panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų
atsakingo ir saugaus tvarkymo sistema, nuostatos.
Rugsėjo 14 d. VATESI pasirašė penktąjį susitarimą dėl keitimosi
technine informacija ir bendradarbiavimo branduolinės saugos
srityje su Jungtinių Amerikos Valstijų Branduolinio reguliavimo
komisija (NRC).

ECUREX-2015 pratybų metu
ECUREX-2015 exercise

14 September: VATESI and the United States Nuclear
Regulatory Commission (NRC) signed the fifth Arrangement
for the exchange of technical information and cooperation in
nuclear safety matters.
13–14 October: VATESI Emergency Centre attended
the international emergency preparedness exercise
ECUREX-2015 organised by the European Commission.
3–4 November: A preparatory meeting of IAEA experts, VATESI
and RSC representatives took place regarding the organising
of the IAEA Integrated Regulatory Review Service mission in
Lithuania that will take place in 2016.
23 December: VATESI licensed the construction and operation
of a very low-level radioactive waste disposal facility (B19-2
decommissioning project).

Strategic Activity Plan for 2015-2017 and financial activities
VATESI activities are long-term and continuous. They are planned
with regard to the priorities of the Programme of the Government
of the Republic of Lithuania and provisions of the National Energy
Strategy.

ECUREX-2015 pratybų scenarijus
ECUREX-2015 exercise

To fulfil its mission, the ultimate strategic objective of VATESI set in
its Strategic Activity Plan for 2015–2017 was, through state regulation
and supervision, to assure a high level of nuclear safety, physical
security of nuclear facilities, nuclear material and nuclear fuel cycle
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Spalio 13–14 d. VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų valdymo centras dalyvavo Europos Komisijos organizuotose tarptautinėse avarinės parengties pratybose ECUREX-2015.
Lapkričio 3–4 d. įvyko parengiamasis TATENA ekspertų ir VATESI bei
RSC atstovų susitikimas dėl Lietuvos branduolinės ir radiacinės saugos
reguliavimo infrastruktūros įvertinimo misijos organizavimo 2016 m.
Gruodžio 23 d. VATESI išdavė licenciją VĮ Ignalinos atominei
elektrinei statyti ir eksploatuoti labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyną (B19-2 eksploatavimo nutraukimo projektas).

Strateginis 2015–2017 m. veiklos planas ir finansinė veikla
VATESI veikla pagal pobūdį yra ilgalaikė ir tęstinė. Ji planuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir atskirų metų
veiklos prioritetus bei Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas.
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane VATESI misijai įgyvendinti
suformuluotas vienas strateginis veiklos tikslas – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų užtikrintas aukštas
branduolinės saugos, branduolinės energetikos objektų ir branduolinių bei branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais radiacinės saugos, Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo priežiūros lygis. Vertinant, kaip įvykdytas strateginis tikslas, numatyta remtis dviem efekto kriterijais, kurie 2015 m. buvo pasiekti:
• antrojo ir aukštesniojo lygio neįprastųjų įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę (angl. International Nuclear Event
Scale, INES) skaičius. 2015 m. tokių įvykių Lietuvoje esančiuose
branduolinės energetikos objektuose nebuvo;
• taikiems tikslams naudojamų Lietuvos Respublikoje esančių
branduolinių medžiagų, branduolinių dvejopo naudojimo prekių ir
vykdomų mokslinių tyrimų, susijusių su branduoliniu kuro ciklu,
dalis, procentais. 2015 m. šis rodiklis buvo 100 procentų.
Įgyvendinant strateginį tikslą parengta ir 2015 m. vykdyta
Branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros programa, kurioje numatyti du tikslai:
• užtikrinti veiksmingą branduolinės energetikos saugos valstybinę
priežiūrą;
• užtikrinti tinkamą branduolinės energetikos saugos valstybinį
reguliavimą.

material, radiation safety of activities with ionising radiation sources
in the nuclear energy area, and to assure a high level of supervision
of international non-proliferation commitments undertaken by the
Republic of Lithuania. To assess how the strategic objective has
been met, two criteria of effect were set and met in 2015:
• Number of unusual events of level two and higher on the
International Nuclear Event Scale (INES). In 2015 no such events
occurred in nuclear facilities in the Republic of Lithuania;
• Percentage of existing nuclear material, nuclear dual use goods
used for peaceful purposes in the Republic of Lithuania, and
research activities related to the nuclear fuel cycle. In 2015 this
indicator was 100 per cent.
To accomplish the strategic objective, the Programme of Nuclear
Safety Regulation and Supervision was developed and was being
implemented in 2015, which set two goals:
• Assure the efficient state supervision of nuclear safety;
• Assure the proper state regulation of the nuclear safety.
The implementation of these goals strives to further reduce the
probability of events and accidents at nuclear facilities, to upgrade the
quality of failure and accident prevention measures, and to improve
internal administration of VATESI and the quality of decisions made.
In 2014, state budget allocations of EUR 1,812,600 were approved
for the implementation of the VATESI Programme, and EUR
1,719,200 (cash expenses), or 94,8 per cent, was disbursed and
utilised. The budget allocations were fully utilised for their purpose.
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Įgyvendinant šiuos tikslus siekiama ir toliau mažinti įvykių bei avarijų
tikimybę branduolinės energetikos objektuose, gerinti sutrikimų ir
avarijų prevencijos priemonių kokybę, tobulinti VATESI vidinį administravimą bei priimamų sprendimų kokybę.
VATESI programai įgyvendinti 2015 m. buvo patvirtinta 1 812,6 tūkst. Eur
valstybės biudžeto asignavimų, skirta ir panaudota (kasinės išlaidos)
1 719,2 tūkst. Eur, arba 94,8 proc. Visi biudžeto asignavimai panaudoti
pagal paskirtį.
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Integrated management system
In 2015, VATESI completed the implementation of the project Introduction
of the Quality Management System at the State Nuclear Power Safety
Inspectorate. The European Union (EU) Structural Funds allocations of
EUR 166,200 were approved for the project implementation, as well as
Lithuanian state budget allocations of EUR 29,300. Under this project the
existing management system was integrated into the one compliant with
ISO 9001 and the IAEA Safety Standard GS-R-3. The certificate of compliance
of 1 June 2015 by the public institution LST Sert confirmed the compliance
of the VATESI quality management system with the standard LST EN
ISO 9001:2008. The system covers 30 processes that are documented,
constantly monitored and rated for effectiveness. The implemented
integrated management system ensures efficiency of VATESI activities,
improves the quality of public services provided by VATESI, contributes
to nuclear safety and assurance, and helps to shape a positive public
view of activities of the Government authorities. Furthermore, during the
implementation of the project Public Administration Information System
(VAIS) was developed and installed that enabled the computerisation of
a major part of the management system processes, thus increasing the
efficiency of the public administration.
Preparation for international IRRS mission for nuclear and
radiation safety regulatory framework in Lithuania

Panaudoti biudžeto asignavimai, tūkst. Eur

Integruota vadybos sistema
2015 m. VATESI baigė vykdyti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuotą projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas
Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“. Projektui
įgyvendinti buvo skirta 166,2 tūkst. Eur ES struktūrinių fondų bei
29,3 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vykdant šį vadybos sistemos diegimo projektą esama vadybos sistema buvo integruota su vadybos sistema, atitinkančia ISO 9001 ir
TATENA standarto GS-R-3 reikalavimus. 2015 m. birželio 1 d. VšĮ
„LST Sert“ atitikties sertifikatu patvirtino, kad VATESI kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Ji apima 30 procesų, kurie yra dokumentuoti, nuolat stebimi,
vertinamas jų efektyvumas. Įdiegta integruota vadybos sistema gerina darbo efektyvumą, VATESI teikiamų viešųjų paslaugų kokybę,
prisideda prie branduolinės energetikos saugos užtikrinimo, padeda
formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į valstybės institucijų veiklą.

The Council Directive 2014/87/Euratom of 8 July 2014, amending
Directive 2009/71/Euratom, establishing a Community framework
for the nuclear safety of nuclear installations, aims to continuously
improve nuclear safety. This directive obliges Member States,
including Lithuania, to carry out periodic self-assessments of their
national framework and of competent regulatory authorities, and to
invite an international expert review of individual segments of their
national framework and authorities at least every ten years.
The international assessment of the regulation and supervision
framework for nuclear and radiation safety (hereinafter – the
Integrated Regulatory Review Service (IRRS) mission) shall be
performed by IAEA. In 2012, VATESI informed IAEA about its
commitment to accept a full IRRS mission in the second quarter
of 2016, and a follow-up mission in 2018 to assess elimination of
deficiencies found by the previous mission. In 2015 it was agreed
that the first IRRS mission would take place in Lithuania on 17–
29 April 2016.
In 2015 together with the Radiation Protection Centre (hereinafter –
RSC) VATESI performed the self-assessment of the regulatory and
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Taip pat projekto metu buvo sukurta ir įdiegta viešojo administravimo informacinė sistema (VAIS), leidusi kompiuterizuoti didelės dalies vadybos sistemos procesų valdymą, šitaip padidindama viešojo
administravimo efektyvumą.
Pasirengimas tarptautinei branduolinės saugos reglamentavimo
ir priežiūros sistemos įvertinimo misijai Lietuvoje
Europos Sąjungos Tarybos 2014 m. liepos 8 d. direktyva 2014/87/
Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas,
nustatyta Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema siekiant nuolat gerinti branduolinę saugą, įpareigoja valstybes
nares, taigi ir Lietuvą, ne rečiau kaip kartą per dešimt metų atlikti
reguliarų savo nacionalinės sistemos bei kompetentingų reguliavimo institucijų veiklos įsivertinimą, taip pat nacionalinės sistemos
atskirų segmentų ir institucijų tarptautinį ekspertinį įvertinimą.
Tarptautinį branduolinės bei radiacinės saugos reglamentavimo ir
priežiūros sistemos įvertinimą (toliau – IRRS misija, angl. Integrated
Regulatory Review Service) atlieka TATENA. VATESI 2012 m. informavo TATENA apie įsipareigojimą priimti visos apimties IRRS misiją 2016 m. II ketvirtį ir paskesnę misiją, kuri vertins, kaip pašalinti
ankstesnės misijos metu nustatyti trūkumai, – 2018 m. 2015 m. buvo
sutarta, kad pirmoji IRRS misija Lietuvoje bus vykdoma 2016 m. balandžio 17–29 d.
2015 m. VATESI kartu su RSC atliko branduolinės bei radiacinės
saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos įsivertinimą pagal
TATENA SARIS (angl. Self-Assessment of Regulatory Infrastructure
for Safety) metodologiją, parengė įsivertinimo ataskaitą. Atliekant šį
įsivertinimą buvo: (1) pateikti atsakymai į daugybę su branduolinės
ir radiacinės saugos reguliavimu susijusių klausimų; (2) įvertinta
Lietuvoje taikomos branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimo
sistemos atitiktis TATENA reikalavimams; (3) nustatytos tobulintinos
sritys ir numatytos gerinimo priemonės. Šio įsivertinimo ataskaita
2016 m. pradžioje bus pateikta IRRS misijos ekspertams.
2015 m. lapkričio 3–4 d. įvyko IRRS misijos parengiamasis susitikimas, kuriame aptarta pasirengimo misijai eiga bei svarbiausi misijos organizaciniai klausimai, parengtas detalus misijos Lietuvoje
programos projektas. Atlikus tarptautinį ekspertinį įvertinimą bus
parengta IRRS misijos ataskaita, kurią numatoma pateikti ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai. IRRS misijos rezultatai turės
esminės reikšmės formuojant tarptautinės bendruomenės nuomonę apie branduolinės ir radiacinės saugos užtikrinimą Lietuvos
Respublikoje.

VATESI integruotos kokybės vadybos sistemos įdiegimo proga

VATESI integrated quality management system implemented

supervisory infrastructure for nuclear and radiation safety under
the methodology of IAEA SARIS (Self-Assessment of Regulatory
Infrastructure for Safety). The self-assessment included the following:
(1) responses to multiple questions related to regulation of nuclear and
radiation safety; (2) assessment of compliance of Lithuanian regulation
system for nuclear and radiation safety with IAEA requirements; (3)
determined improvement areas and planned improvement measures.
This self-assessment report will be submitted to experts of the IRRS
mission at the beginning of 2016.
On 3–4 November 2015 a preparatory meeting for of the IRRS mission
took place. The meeting members discussed the progress of the
mission preparations and the most important organisational aspects
of the mission, and developed a detailed draft programme for the
mission in Lithuania. After the international expert review, an IRRS
mission report will be generated and provided to the EU member
states and the European Commission. The outcomes of the IRRS
mission will be crucial for the shaping of the international opinion
on the ensuring of nuclear and radiation safety in the Republic of
Lithuania.

Emergency preparedness of VATESI
Regular trainings are conducted, and exercises and communication tests
of various levels are attended by members of the VATESI Emergency
Centre to ensure their preparedness to respond to nuclear and
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VATESI avarinė parengtis
Siekiant užtikrinti VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
narių pasirengimą reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas,
vykdomi nuolatiniai mokymai ir dalyvaujama įvairaus lygio pratybose
bei ryšio patikrinimo testuose. 2015 m. VATESI Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro nariai dalyvavo 3 tarptautinio lygio pratybose, 3 tarptautinėse ryšio patikrinimo pratybose ir 38 VATESI ryšio patikrinimo
testuose. 11 operacijų centro narių kėlė kvalifikaciją Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre.
2015 m. lapkričio 25 d. VATESI dalyvavo Europos Komisijos
ECUREX-2015 pratybose, kurios buvo organizuotos siekiant patikrinti Europos šalių, prisijungusių prie Europos Bendrijos skubaus keitimosi informacija apie radiologines situacijas (ECURIE) sistemos,
pasirengimą reaguoti į branduolines avarijas, turinčias tarpvalstybinį poveikį. Pratybų metu vertinta, ar VATESI Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centras pasirengęs reaguoti į radiologines ir branduolines
avarijas užsienio valstybėse bei keistis informacija su avarijų valdymo
veikloje dalyvaujančiomis Lietuvos institucijomis.
Pratybos truko dvi dienas, jų metu VATESI Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro nariai turėjo galimybę nagrinėti galimą avarijos eigą
ir jos pasekmes, prognozuoti galimus radionuklidų išmetimus ir jų
judėjimo trajektorijas, rengti pranešimus institucijoms ir visuomenei, konsultuoti pratybose dalyvavusias kitas institucijas. Lietuvoje
ECUREX-2015 pratybose dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, RSC, Aplinkos apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistai.

ECUREX-2015 pratybos
ECUREX-2015 exercise

ECUREX-2015 pratybos
ECUREX-2015 exercise

radiological emergencies. In 2015, members of the VATESI Emergency
Centre attended 3 international exercises, 3 international communication
tests and 38 VATESI communication tests. Eleven members of the
Emergency Centre improved their qualifications at the Civil Protection
Centre of Fire and Rescue Department Training School.
On 25 November 2015 VATESI attended the European Commission’s
ECUREX-2015 exercise. It was held to test the readiness of the EU
Member States having joined the European Community Urgent
Radiological Information Exchange (ECURIE) system to respond
to nuclear emergencies having an international impact. During the
exercise the VATESI Emergency Centre was assessed for its readiness
to respond to nuclear and radiological emergencies in foreign states
and to exchange information with Lithuanian authorities involved in
emergency management.
The exercise lasted two days and enabled members of the VATESI
Emergency Centre to analyse the potential course of development
of an emergency and its consequences, to forecast potential
radionuclide releases and their movement trajectories, to draft
announcements to authorities and the general public, and to
consult other authorities that participated in the exercise. In
Lithuania ECUREX-2015 exercise was attended by specialists from
the Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior
of the Republic of Lithuania, the Radiation Protection Centre, the
Environmental Protection Agency, the Ministry of Energy and
Lithuanian Hydrometeorological Service under the Ministry of the
Environment of the Republic of Lithuania.

Regulation of nuclear
Branduolinės ir radiacinės saugos
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and radiation safety,
reglamentavimas,
licencijų
licensing, inspections
išdavimas, patikrinimai

Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyno maketas

Model of Landfill Facility for Very Low Level Radioactive Waste
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Branduolinės ir radiacinės saugos
reglamentavimas, licencijų
išdavimas, patikrinimai

Parengti branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai
VATESI viršininko tvirtinamų branduolinės saugos normatyvinių
techninių dokumentų ir kitų VATESI rengiamų branduolinės ir fizinės saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat
radiacinės saugos vykdant branduolinės energetikos srities veiklą
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais teisės aktų peržiūros
ir rengimo planavimas vykdomas sudarant metinį planą. Į 2015 m.
metinį planą (toliau – Metinis planas) buvo įrašyti 54 teisės aktai, kuriuos suplanuota peržiūrėti ir prireikus pakeisti, taip pat tie, kuriuos
suplanuota parengti. Iš Metiniame plane numatytųjų patvirtinti arba
pateikti tvirtinti 8 teisės aktai (vienu iš jų pripažintas netekusiu galios Metiniame plane nurodytas teisės aktas), 10 teisės aktų projektų
buvo pateikta derinti su kitomis institucijomis, 18 teisės aktų projektų pateikta derinti su VATESI padaliniais, 15 teisės aktų projektų
rengiama ir 2 nepradėti rengti.
Be numatytųjų Metiniame plane, papildomai buvo priimti 6 teisės
aktai, 10 teisės aktų projektų pateikta derinti su kitomis institucijomis. Taip pat buvo peržiūrėti 22 kitų institucijų teisės aktų projektai
ir pateiktos išvados jų rengėjams.
Pagal Metinį planą parengtuose ir rengiamuose teisės aktų projektuose buvo šalinamos teisinio reglamentavimo spragos (pavyzdžiui, peržiūrimi seniau patvirtinti teisės aktai ir jų sąvokos
suderinamos su naujais teisės aktais), reglamentavimas gerinamas atsižvelgiant į pasirengimo IRRS misijai metu nustatytus
trūkumus.
Svarbiausieji iš 2015 m. patvirtintų teisės aktų:
1) VATESI viršininko 2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 22.3-57 „Dėl
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2011 „Branduolinės energetikos
objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos
aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

Regulation of nuclear and
radiation safety, licensing,
inspections

Normative technical documents developed on nuclear safety
An Annual Plan is developed to plan the review and drafting
of normative technical documents on nuclear safety that are
approved by the Head of VATESI, and other legislation drafted
by VATESI on nuclear safety, physical security, accounting and
control of nuclear material, and radiation safety of activities with
ionising radiation sources in the nuclear area. The Annual Plan
2015 (hereinafter – the Annual Plan) included 54 legal acts to be
reviewed and, if necessary, amended, and the ones to be drafted
in the future. Of these, 8 legal acts were approved or submitted
for approval (one legal act included into the Annual Plan was
repealed), 10 draft legal acts were submitted for proposals to other
authorities, 18 draft legal acts were submitted to VATESI divisions
for proposals, 15 legal acts were at the drafting stage, and drafting
of 2 others had not yet started. 3 legal acts were reviewed (with no
need to draft a legal act after the review).
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Besides those in the Annual Plan, 6 more legal acts were passed and
10 draft legal acts were submitted for proposals to other authorities.
A further 22 draft legal acts of other authorities were reviewed and
findings were submitted to their authors.
Gaps in legal regulation were removed in the legal acts drafted or
being drafted under the Annual Plan (for instance, older legal acts
were reviewed and their definitions were updated in line with the new
legal acts) and regulation was improved taking into consideration
shortcomings identified during the preparations for the mission of
the Integrated Regulatory Review Service (IRRS).
Key legislation approved in 2015:

2) VATESI viršininko 2015 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 22.3-147 „Dėl
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko
2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos
objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė
sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

1) Order of the Head of VATESI of 23 March 2015 No. 22.3-57 On
Amendments to the Order of the Head of VATESI of 7 October
2011 No. 22.3-99 On Approval of the Nuclear Safety Requirements
BSR-1.8.2-2011 Categories of Modifications of a Nuclear Facility
and Description of the Modification Procedure;
2) Order of the Head of VATESI of 28 July 2015 No. 22.3-147 On
Amendments to the Order of the Head of VATESI of 4 April
2012 No. 22.3-37 On Approval of the Nuclear Safety Requirements
BSR-1.6.1-2012 Physical Security of Nuclear Facilities, Nuclear
and Nuclear Fuel Cycle Material;

3) VATESI viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-216 „Dėl
Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės
energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“;

3) Order of the Head of VATESI of 30 November 2015 No. 22.3-216
On Approval of the Nuclear Safety Requirements BSR-1.5.12015 Decommissioning of Nuclear Facilities;

4) Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2,
6, 7, 71, 8, 83, 84, 10, 11, 15, 21, 23 straipsnių pakeitimo, įstatymo
papildymo 85, 86, 151 straipsniais ir 81, 82 straipsnių pripažinimo
netekusiais galios įstatymas (dalyvauta rengiant);

4) The Law on Amending Articles 2, 6, 7, 71, 8, 83, 84, 10, 11, 15, 21,
23, Supplementing Articles 85, 86, 151 to and Repealing Articles 81,
82 of the Republic of Lithuania Law on Radiation Protection No.
VIII-1019 (contributed to the drafting);

5) VATESI viršininko 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 22.3-141 „Dėl
Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės
elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ patvirtinimo“;

5) Order of the Head of VATESI of 16 July 2015 No. 22.3-141 On Approval
of the Nuclear Safety Requirements BSR-2.1.5-2015 Recognition
of the Nuclear Power Plant Suitable for Operation;

6) Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2,
7, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo
ir įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo projektas (pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikti Lietuvos Respublikos
Seimui);

6) Draft Law on the Replacement of Articles 2, 7, 15, 16, 19,
22, 23, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 50 and Supplementing Article
501 to the Republic of Lithuania Law on Nuclear Energy No.
I-1613 (provided to the Government of the Republic of Lithuania
for the submission to the Seimas of the Republic of Lithuania);

7) VATESI viršininko 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 22.3-62 „Dėl
Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušimos Daičio branduolinėje elektrinėje, plano
patvirtinimo“;

7) Order of the Head of VATESI of 24 March 2015 No. 22.3-62 On
Approval of the Plan of Strengthening Nuclear Safety taking into
account lessons learnt after the accident at Japan Fukushima
Daiichi Nuclear Power Plant;
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8) Order of the Head of VATESI of 2015 27 May 2015 No. 22.3-103
On Approval of the Nuclear Safety Requirements BSR-3.2.12015 Criteria of Accepting Radioactive Waste to the Near Surface
Repository for Radioactive Waste;
9) Draft Law on the Replacement of Articles 6 and 48 of the Republic
of Lithuania Law on Nuclear Safety No. XI-1539 (provided to the
Government of the Republic of Lithuania for the submission to
the Seimas of the Republic of Lithuania).

Issued licences and permits

Patikrinimas Ignalinos AE
Inspection in Ignalina NPP

Issuing licences, permits and temporary permits, determining
their validity terms and supervision of licensed activities are one
of the mechanisms of the state governance system for nuclear and
radiation safety and physical security. The mechanism includes a
regular safety assessment and assurance that safety criteria and
requirements provided for in the legal acts are complied with, and
that such activities are suspended once they become unsafe.

8) VATESI viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 22.3-103 „Dėl
Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų
atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“ patvirtinimo“;

In 2015 VATESI supervised activities under 12 licences and permits
issued for activities in the nuclear energy area, and 12 licences
issued for activities with sources of ionising radiation in the nuclear
energy area.

9) Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539
6 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (pateiktas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei teikti Lietuvos Respublikos Seimui).

Actual lists of licences, permits or temporary permits issued
by VATESI are available at www.vatesi.lt. During the process of

Išduotos licencijos ir leidimai
Licencijų, leidimų ir laikinųjų leidimų išdavimas, galiojimo sąlygų
nustatymas ir licencijuotos veiklos priežiūra yra vienas iš branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos valstybinio valdymo sistemos mechanizmų, apimantis reguliarų saugos įvertinimą ir užtikrinimą, kad
sauga atitinka teisės aktuose nustatytus kriterijus ir reikalavimus, o
nesaugia tapusi veikla būtų sustabdyta.
2015 m. buvo prižiūrima licencijuota veikla pagal 12 VATESI išduotų
branduolinės saugos srities veiklos licencijų ir leidimų ir 12 branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijų.
Aktualius VATESI išduotų licencijų, leidimų ar laikinųjų leidimų sąrašus galima peržiūrėti interneto svetainėje www.vatesi.lt.

Patikrinimas Ignalinos AE
Inspection in Ignalina NPP
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supervision of licensed activities no licences, permits or temporary
permits were found so as to result in suspension or termination of
issued licences, permits or temporary permits.

Activities with sources of ionising radiation in the nuclear
energy area
In 2015, equipment dismantling and decontamination works were
carried out in Ignalina NPP. The State Enterprise Ignalina NPP
announced service procurement tenders for some works to be
performed in the controlled area. VATESI specialists consulted
Lithuanian companies intending to participate in such tenders and
informed them on the licensing of activities in the controlled area
of Ignalina NPP and submissions needed to be issued a license for
activities with sources of ionizing radiation in a nuclear facility.

Licencijuotos veiklos priežiūros proceso metu nebuvo nustatyta licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sąlygų pažeidimų,
dėl kurių būtų stabdomas licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo
galiojimas arba panaikinta išduota licencija, leidimas ar laikinasis
leidimas.

Branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais

In line with provisions of the Licensing Rules for Activities with
Sources of Ionizing Radiation in 2015, VATESI specialists assessed
licensing documents and licensed 7 Lithuanian companies for
activities with sources of ionising radiation in the nuclear energy
area in the nuclear facility: the State Enterprise Radioactive Waste
Management Agency, Monrema, UAB, Montuotojas, AB, BSS Grupė,
UAB, Corpus A, UAB, Biuro, UAB and Emplonet, UAB. Actual lists
of licences and temporary permits issued by VATESI in this area are
available at www.vatesi.lt.

2015 m. Ignalinos AE buvo vykdomi įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai. Kai kuriems darbams kontroliuojamojoje zonoje atlikti VĮ Ignalinos atominė elektrinė skelbė paslaugų pirkimo
konkursus. VATESI specialistai konsultavo Lietuvos įmones, ketinančias dalyvauti šiuose konkursuose, ir teikė joms informaciją
dėl veiklos Ignalinos AE kontroliuojamojoje zonoje licencijavimo
ir dokumentų, kurie turėtų būti pateikti licencijai verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos
objekte gauti.
Vadovaudamiesi Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių nuostatomis VATESI specialistai 2015 m.
įvertino licencijavimo dokumentus ir išdavė licencijas verstis veikla
jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos
objekte 7 Lietuvos įmonėms: VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
agentūrai, UAB „Monrema“, AB „Montuotojas“, UAB „BSS grupė“,
UAB „Corpus A“, UAB „Biuro“ ir UAB „Emplonet“. Aktualius VATESI

Patikrinimas Ignalinos AE
Inspection in Ignalina NPP
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išduotų šios srities licencijų ir laikinųjų leidimų sąrašus galima rasti
interneto svetainėje www.vatesi.lt.
VATESI specialistai 2015 m. išnagrinėjo pateiktus licencijavimui dokumentus ir pakeitė 2 įmonių, turinčių VATESI išduotas licencijas
vykdyti branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, licencijų priedus. Taip pat buvo suderinti 12 licencijų priedų pakeitimai 5 įmonėms, vykdančioms veiklą
Ignalinos AE kontroliuojamojoje zonoje su RSC išduota licencija. Iš
viso Lietuvoje šiuo metu yra 32 įmonės, kurios turi teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais branduolinės energetikos objekte arba verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės
aplinkoje branduolinės energetikos objekte.

Branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimas
Branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines ir daliąsias medžiagas kiekiais, kurie nustatyti Branduolinės saugos įstatyme, galima vežti tik turint VATESI išduotą licenciją ir leidimą. Išduodama
licenciją VATESI įvertina vežėjo pasirengimą saugiai vežti šias medžiagas, o išduodama leidimą įvertina, kaip branduolinio kuro ciklo
medžiagas vežti parengia jų turėtojas. Taip pat su VATESI turi būti
suderinamos paraiškos vežti branduolinėms medžiagoms priskiriamas radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias ne branduolinio kuro ciklo metu, kurioms vežti leidimus

Patikrinimas Ignalinos AE
Inspection in Ignalina NPP

In 2015, VATESI specialists analysed documents submitted for
licensing and approved amendments of licence annexes for two
companies licensed for activities with sources of ionising radiation
in the nuclear energy area. Twelve more amendments of licence
annexes were approved for 5 companies performing activities in
the controlled area of Ignalina NPP under a licence issued by the
Radiation Protection Centre. Currently there are 32 companies
in Lithuania authorised to perform activities with sources of
ionising radiation in the nuclear facility (NF) or activities subject to
occupational exposure to ionising radiation in the NF.

Transportation of nuclear fuel cycle material

Patikrinimas Ignalinos AE
Inspection in Ignalina NPP

Transportation of nuclear fuel cycle material, nuclear and fissile
material, when their quantities comply with those prescribed by
the Law on Nuclear Safety, is only allowed under a licence and a
permit issued by VATESI. When issuing a licence, VATESI assesses
the preparedness of a shipping company to safely transport this
material. When issuing a permit, VATESI assesses whether this
material was duly prepared for shipment by their holder. Moreover,
VATESI shall approve applications for transportation of radioactive
material and radioactive waste generated other than in the course
of a nuclear fuel cycle but still attributed to nuclear material, the
permits for transportation whereof are issued by the Radiation
Protection Centre. In 2015, VATESI analysed and approved eight
applications for permits for transportation of radioactive material
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išduoda RSC. 2015 m. VATESI išnagrinėjo ir suderino aštuonias
paraiškas radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų, priskiriamų branduolinėms medžiagoms, vežimo leidimams gauti. Gauti
prašymai suderinti leidimą vežti plutonį Pu-239, taip pat americį
Am-243 ir torį Th-232.

and waste attributed to nuclear material. Applications were received
to approve a permit for transportation of Plutonium Pu-239, also
Americium Am-243 and Thorium Th-232.

Inspections of activities of economic entities
Ūkio subjektų veiklos patikrinimai
VATESI, pagal kompetenciją atlikdama ūkio subjektų patikrinimus,
prižiūri, kaip laikomasi branduolinę ir radiacinę saugą branduolinių
energetikos objektų (BEO), fizinę saugą, saugai svarbių konstrukcijų
sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą, avarinę parengtį BEO,
radioaktyviųjų atliekų tvarkymą bei branduolinių medžiagų apskaitą
ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat kitų
reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių
branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų.

By inspecting economic entities within its remit, VATESI supervises
their compliance with the requirements of legislation regulating
nuclear safety and radiation protection at nuclear facilities
(hereinafter – NF), physical security, fire safety of structures,
systems and components that are important to safety, emergency
preparedness at NF, radioactive waste management, accounting
and control of nuclear materials, and other requirements imposed
by the international commitments of the Republic of Lithuania
regarding non-proliferation of nuclear weapons.

VATESI darbuotojų vykdomi ūkio subjektų patikrinimai planuojami ir
atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais ir
kitomis ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančiomis nuostatomis.
Pagal planavimo aspektus VATESI patikrinimai skirstomi į planinius,
kurie atliekami pagal iš anksto patvirtintą planą, ir neplaninius.
Pagal tikrinamąjį dalyką VATESI patikrinimai gali būti specialieji, reguliarieji, reglamentiniai ir techniniai.

Inspections of economic entities conducted by VATESI employees
are planned and performed in line with principles of supervision of
economic entity activities established in the Republic of Lithuania
Law on Public Administration and other provisions regulating
supervision of economic entities. By planning aspects inspections
are divided into planned ones that are performed under a preapproved plan, and unplanned ones. According to the subject of
inspection, VATESI inspections may be special, regular inspections,
technical checks and regulation checks.

Iš viso 2015 m. atlikti 43 patikrinimai (2014 m. – 42), iš jų 19 specia
liųjų planinių, 19 reguliariųjų planinių, 3 techniniai ir 2 neplaniniai
patikrinimai.

In 2015, VATESI conducted 43 inspections in total (in 2014 – 42),
including 19 special planned inspections, 19 regular planned,
3 technical and 2 unplanned ones.

2015 m. atlikti

43 patikrinimai

Specialieji planiniai 		
Reguliarieji planiniai 		
Techniniai 				
Neplaniniai patikrinimai		

In 2015, VATESI conducted

19
19
3
2

Special planned
Regular planned
Technical
Unplanned

43 inspections in total
19
19
3
2
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Daugiausia patikrinimų atlikta Ignalinos AE – 41. Jų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas saugos reikalavimams vykdant
galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų,
sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą,
senėjimo valdymą. Taip pat buvo tikrinama, kaip laikomasi saugos reikalavimų vykdant įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo
projektų darbus, tvarkant radioaktyviąsias atliekas, kaip užtikrinama BEO ir branduolinių medžiagų fizinė ir radiacinė sauga,
avarinė parengtis, kaip vykdomi šios įmonės darbuotojų mokymai
bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija. Du patikrinimai atlikti VĮ
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje (RATA), kurių metu
patikrinta, kaip RATA vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir
kontrolę bei kaip užtikrina uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinę saugą. Patikrinimų veikloje dalyvavo
35 VATESI darbuotojai. Vidutiniška patikrinimo trukmė – viena
darbo diena.

Most of inspections, namely 41, were carried out at Ignalina NPP,
and were predominantly focused on safety requirements during
maintenance, fire safety and ageing management of structures,
systems and components important to safety of finally shut-down
units. VATESI also inspected how safety requirements were met
when performing works under projects of equipment dismantling
and decontamination, managing radioactive waste, ensuring physical
security and radiation protection of the NF and nuclear materials,
ensuring emergency preparedness, how employees of Ignalina NPP
were trained and how their sufficient qualifications were ensured. The
State Enterprise Radioactive Waste Management Agency (hereinafter –
RATA) was inspected twice. The inspections checked RATA’s accounting
system and control of nuclear materials, and how it ensured physical
security of the closed Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility.
The inspection activities were conducted by 35 VATESI employees. The
average duration of an inspection was one working day.

Dėl patikrinimų metu užfiksuotų pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka buvo taikytos poveikio priemonės – teikti privalomi
vykdyti nurodymai ir VATESI viršininko įspėjimas apie galimą
Ignalinos AE licencijos galiojimo sustabdymą. Taip pat buvo teikiamos rekomendacijos dėl nustatytų neatitikimų pašalinimo.
Apie patikrinimų rezultatus informuoti visi tikrinti ūkio subjektai.

Enforcement measures regarding violations identified during the
inspections were applied under the procedure set forth by law,
namely mandatory requirements and a notice by the Head of VATESI
on potential suspension of Ignalina NPP license were issued.
Moreover, recommendations were provided regarding elimination of
the identified non-compliances. All the inspected economic entities
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Privalomuose vykdyti nurodymuose pateiktiems sprendimams
įgyvendinti ūkio subjektas parengė ir pateikė VATESI priemonių planus. 2015 m. ūkio subjektai (Ignalinos AE ir RATA) turėjo
pašalinti 21 pažeidimą. Visi pažeidimai buvo šalinami laiku ir
tinkamai. Ūkio subjektai, pašalinę patikrinimo ataskaitoje nurodytus pažeidimus, apie tai informavo VATESI, pateikdami tai
patvirtinančius dokumentus.

Techniniai patikrinimai

were informed about inspection results. To implement solutions
provided in the mandatory requirements, an economic entity drafted
and submitted measure plans to VATESI. In 2015, economic entities
(Ignalina NPP and RATA) had to eliminate 21 violations. All of
them were timely and duly eliminated. After eliminating violations
specified in the inspection reports economic entities would inform
VATESI about it and submit supporting documents.

Technical checks

Techniniai patikrinimai – VATESI darbuotojų dalyvavimas ūkio subjekto vykdomose BEO sistemų ar elementų bei kitos įrangos techninėse patikrose, nustatytose specialiose (eksploatavimo, bandymo,
remonto ir pan.) taisyklėse.

Technical checks mean participation of VATESI employees in checks
of the NF’s technical condition of systems or components and other
equipment performed by the economic entity at the set forth in
special rules (of operation, testing, repairs, etc.).

Techninio patikrinimo tikslas – įsitikinti, kad Ignalinos AE saugai
svarbūs slėginiai komponentai (įrenginiai ir vamzdynai) eksploatuojami pagal galiojančių teisės aktų (taisyklių) ir eksploatacinių

The objective of technical checks is to ensure that pressure
components (equipment and pipelines) of Ignalina NPP important
to safety are operated in line with the requirements of legislation

Atliekant patikrinimą Ignalinos AE
Inspection in Ignalina NPP

26

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija | State Nuclear Power Safety Inspectorate

dokumentų reikalavimus, taip pat įvertinti, ar jie yra tvarkingi ir
juos galima naudoti eksploatuojant objektą. Techninio patikrinimo
metu vykdoma išorinė ir (ar) vidinė įrenginių ir vamzdynų apžiūra,
hidraulinių bandymų vykdymo patikrinimas, parametrų, rodančių,
kad saugai svarbūs slėginiai komponentai atitinka branduolinės
saugos normatyvinius techninius dokumentus, patikrinimas ir kiti
veiksmai.

(rules) and operating documents in force, and to assess, if they
are in order and could be used for the NF operation. A technical
check includes external and/or internal visual inspections of
equipment and pipelines, inspection of hydraulic tests, inspection
of parameters showing that components important to safety
comply with normative technical documents on nuclear safety, and
other inspection actions.

VATESI darbuotojai, atlikdami techninius patikrinimus Ignalinos AE,
prižiūri, kaip šis ūkio subjektas atlieka saugai svarbių slėginių komponentų techninę patikrą, ir asmeniškai įvertina tikrinamos įrangos
techninę būklę.

During technical checks at Ignalina NPP, VATESI employees
supervise how this economic entity performs technical checks of
components important to safety, and personally assess the technical
condition of the inspected equipment.

Ignalinos AE 2-ajame energijos bloke dalis saugai svarbių technologinių įrenginių, įskaitant slėginius komponentus, toliau eksploatuojami, nes iš šio energijos bloko branduolinio reaktoriaus dar nepašalintas visas panaudotas branduolinis kuras.

Some technological equipment important to safety, including
pressure components of Unit 2 of Ignalina NPP, are still being
operated as the unit reactor still contains spent nuclear fuel.

2015 m. VATESI darbuotojai atliko 3 techninius patikrinimus. Šių patikrinimų metu buvo vykdoma daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro vamzdynų ir įrenginių išorinė apžiūra esant darbiniams
parametrams, siekiant įsitikinti, ar galima ir toliau eksploatuoti
šiuos vamzdynus ir įrenginius pagal jų darbinius parametrus, bei
garinimo įrenginių išorinė ir vidinė apžiūra, vertinant šių įrenginių
parengimą hidrauliniams bandymams. Techninių patikrinimų metu
pažeidimų ir neatitikčių nenustatyta.

Patikrinimų veiklos tobulinimas
VATESI branduolinės saugos darbuotojai nuolat analizuoja patikrinimų, seminarų ar darbinių pasitarimų metu įgytą patirtį, žinias ir
informaciją, teikia pasiūlymus, kaip tobulinti vykdomą patikrinimų
veiklą ir ją reglamentuojančius dokumentus.
Stažuočių, mokymo kursų metu susipažįstama su kitų šalių praktika tikrinant BEO. Gautos žinios taikomos atliekant ūkio subjektų
patikrinimus.
2015 m. patikslinti branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2011
„Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“,
siekiant aiškiau reglamentuoti nuostatas, susijusias su prižiūrimų
ūkio subjektų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Atnaujintas
teisės aktas įsigalios 2016 m. gegužės 1 d., po to bus tikslinama ir vidinė patikrinimų procedūra.

In 2015 VATESI specialists conducted 3 technical checks. The checks
included external visual inspection and hydraulic tests of pipelines
and equipment of the main circulation circuit at the operational
parameters to make sure that these pipelines and equipment
may further be operated within their operational parameters, and
external and internal visual inspection of evaporation equipment
to assess their readiness for hydraulic tests. No violations or noncompliances were found during the technical checks.

Improving inspection activities
VATESI nuclear safety specialists regularly analyse the experience,
knowledge and information obtained during inspections, workshops
or working meetings, and provide proposals for improving inspection
activities and documents regulating them.
During in-service trainings and training courses, specialists are
familiarised with the practice of other countries in inspecting NFs.
Such knowledge is applied when inspecting economic entities.
In 2015, Nuclear Safety Requirements BSR-1.1.3-2011 Inspections
by the State Nuclear Power Safety Inspectorate were revised,
in order to have a clearer regulation of provisions related to the
procedure of organising and conducting inspections of supervised
economic entities. The revisited legal act will come into force on
1 May 2016, and it will be followed by the revision of the internal
inspection procedure.

Galutinai sustabdytos
Ignalinos atominės
elektrinės priežiūra

Ignalinos atominės elektrinės apylinkės

Surrounding area of Ignalina Nuclear Power Plant

Supervision of the permanently
shut-down Ignalina
nuclear power plant
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Galutinai sustabdytos Ignalinos
atominės elektrinės priežiūra

Supervision of the
permanently shut-down
Ignalina nuclear power plant

Decommissioning supervision
In 2015, VATESI reviewed and approved the technological design
of decontamination and dismantling of Boiler House pipelines in
Unit D0 and deaerators and dry steam system equipment in Unit
D1 (project B9-7(1) and its safety justification report. In comments
on the description of preparatory works for the dismantling of
equipment in Unit A1 containing the reactor, VATESI specialists
noted such works must be performed in line with requirements on
Decommissioning of Nuclear Facilities, P-2009-02.
In 2015, Ignalina NPP continued works related to the decontamination
and dismantling of equipment of Unit 1, which has no functions
important to safety. VATESI inspected the progress of works of the
technological project for the decontamination and dismantling of the
turbine hall equipment (turbine generators with auxiliary systems, the
Ignalinos AE
Ignalina NPP

Eksploatavimo nutraukimo priežiūra
2015 m. VATESI išnagrinėjo ir suderino D0 bloke esančių termofikacinių vamzdynų ir D1 bloke esančių deaeratorių bei sauso garo
sistemų įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo (B9-7(1) projektas) technologinį projektą bei jo saugos pagrindimo ataskaitą.
Teikdami pastabas dėl A1 bloko, kuriame yra pats reaktorius,
įrangos išmontavimo parengiamųjų darbų aprašo, VATESI specialistai atkreipė dėmesį, kad šie darbai turi būti atliekami vadovaujantis Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo
P-2009-02 reikalavimais.
2015 m. Ignalinos AE tęsė darbus, susijusius su 1-ojo energijos bloko įrangos, kuri neatlieka saugai svarbių funkcijų, dezaktyvavimu ir
išmontavimu. VATESI vykdė Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko turbinų salės įrangos (turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis,

Ignalinos AE
Ignalina NPP
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turbine oil systems, condensate treatment equipment, condensers,
separators–reheaters and evaporators, water supply circulation pumps,
condensate pumps and heat reduction equipment) at Ignalina NPP Unit
1 (project B9-1). VATESI also inspected the performance of preparatory
works for the dismantling and decontamination of equipment of Units
D0 and D1 (project B9-7(1)). As VATESI specialists determined that as
little as 48% of all the preparatory works were completed, they informed
Ignalina NPP that the main works of dismantling and decontamination
of equipment of Unit D1 may commence only after fully completing the
preparatory works and inspecting their completion.

Ignalinos AE vykdomi išmontavimo darbai
Dismantling works performed at Ignalina NPP

turbinų alyvos sistema, kondensato valymo sistema, kondensatoriai,
separatoriai-perkaitintuvai ir garintuvai, cirkuliaciniai vandens tiekimo
siurbliai, kondensato siurbliai ir šilumos nuvedimo įrenginiai) (B9-1
projektas) technologinio projekto darbų eigos patikrinimą bei D0 ir
D1 blokų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (B9-7(1) projektas)
parengiamųjų darbų vykdymo patikrinimą. Kadangi VATESI specialistai nustatė, jog atlikta tik 48 proc. visų parengiamųjų darbų, informavo
Ignalinos AE, kad pagrindinius bloko D-1 įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus bus galima pradėti tik visiškai baigus parengiamuosius darbus ir atlikus įvykdytų darbų baigimo patikrinimą.

In 2015, VATESI approved the modification completion report on the
decontamination and dismantling of equipment of the emergency
core cooling system of Unit 2 of Ignalina NPP, that was located in
Building 117/2 (project B9-0(2)). VATESI specialists also familiarised
themselves with the measure plan for drafting licensing documents
for the dismantling and decontamination of the operating area
installations of the upper part of the reactor’s metal structure
(R1 zone) and the lower part of the reactor’s metal structure (R2 zone)
that was submitted for approval. Ignalina NPP was informed that,
under the legislation in force, VATESI was not authorised to approve
the documents, however, it provided recommendations on the
measure plan.
In 2015, VATESI conducted 6 inspections in the decommissioning
area during which it analysed the compliance of the decontamination
and dismantling works performed by Ignalina NPP with the approved
safety justification documents. No non-compliances with nuclear
safety requirements were found.

2015 m. suderinta Ignalinos AE 2-ojo bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos, buvusios 117/2 pastate, įrangos dezaktyvavimo ir
išmontavimo (B9-0(2) projektas) modifikacijos baigimo ataskaita.
Taip pat VATESI specialistai susipažino su pateiktu derinti reaktoriaus viršutinės metalinės konstrukcijos dalies (R1 zona) ir reaktoriaus apatinės metalinės konstrukcijos dalies (R2 zona) darbo zonų
įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo licencijavimo dokumentų
rengimo priemonių planu ir informavo Ignalinos AE, kad pagal galiojančius teisės aktus VATESI nėra įpareigota derinti šių dokumentų,
bet pateikė rekomendacijas dėl priemonių plano.
2015 m. eksploatavimo nutraukimo priežiūros srityje atlikti 6 patikrinimai, kurių metu vertinta, kaip Ignalinos AE vykdo dezaktyvavimo ir išmontavimo darbus pagal suderintus saugą pagrindžiančius dokumentus. Neatitikčių branduolinės saugos reikalavimams
nenustatyta.

Ignalinos AE vykdomi išmontavimo darbai
Dismantling works performed at Ignalina NPP
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Eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir
komponentų konfigūracija, būklė ir jų techninė priežiūra
Ignalinos AE yra galutinai sustabdyta: pirmasis jos energijos blokas
buvo sustabdytas 2004 m., antrasis – 2009 m. Šiuo metu energijos
blokuose vykdomi eksploatavimo nutraukimo darbai. Panaudotas
branduolinis kuras dar nėra visiškai pašalintas iš energijos blokų – 2-ojo energijos bloko reaktoriuje yra likusios 1 134 panaudoto
branduolinio kuro rinklės, taip pat didžioji dalis eksploatavimo metu
panaudotų branduolinio kuro rinklių yra saugomos 1-ojo ir 2-ojo
energijos blokų panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuose.
Todėl vis dar svarbu užtikrinti, kad energijos blokuose būtų vykdomos trys pagrindinės saugos funkcijos:
• panaudoto branduolinio kuro pokritiškumo užtikrinimas;
• šilumos nuvedimas nuo reaktoriaus šerdies (aktyviosios zonos) ir
nuo panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų;
• radionuklidų sulaikymas, jonizuojančiąją spinduliuotę slopinančių barjerų išlaikymas ir radionuklidų išmetimų kontrolė.
Šias pagrindines saugos funkcijas Ignalinos AE atlieka skirtingos
saugai svarbios konstrukcijos, sistemos ir komponentai, kurių konfigūracija, normalaus eksploatavimo parametrai ir sąlygos, saugaus
eksploatavimo ribos ir sąlygos, kontrolės tvarka, bandymų bei patikrinimų periodiškumas yra nustatyta svarbiausiuose Ignalinos AE
parengtuose ir su VATESI suderintuose dokumentuose – 1-ojo ir
2-ojo energijos blokų eksploatavimo technologiniuose reglamentuose. Šie reglamentai periodiškai peržiūrimi ir prireikus atnaujinami,

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas
Solid Radioactive Waste Management and Storage Facility

Configuration, condition and maintenance of operated
structures, systems and components important to safety
Ignalina NPP was permanently shut down: Unit 1 was shut down
in 2004, and Unit 2 in 2009. Currently decommissioning works
are being carried out there. The units still contain spent fuel: the
reactor of Unit 2 contains 1,134 spent nuclear fuel assemblies, and
the majority of fuel assemblies spent during operation are stored in
spent nuclear fuel storage pools of Units 1 and 2. Thus, ensuring the
three main safety functions in the units is still important:
• Ensuring sub-criticality of spent nuclear fuel;
• Heat removal from the reactor’s core and spent nuclear fuel pools;
• Confinement of radionuclides, maintaining of barriers suppressing
ionising radiation and control over release of radionuclides.
These key safety functions at Ignalina NPP are performed by various
structures, systems and components important to safety. Their
configuration, normal operating parameters and conditions, safe
operation limits and conditions, procedure of control, regularity of
tests and inspections of these systems have been established in the
most important documents drafted by Ignalina NPP and approved
by VATESI: Technical Regulations of Operation of Units 1 and 2.
These regulations are regularly revised and, if necessary, updated to
reflect the existing situation of the units, which changes subject to
decommissioning works carried out.
To verify how Ignalina NPP ensured the structural integrity of the
reactor cooling system and spent nuclear fuel storage pools, in

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas
Solid Radioactive Waste Management and Storage Facility
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2015 VATESI specialists completed three inspections during which
they checked:
• the operation of the systems of heat reduction to the end heat
absorbers of the spent nuclear fuel storage pools and its maintenance by Ignalina NPP;
• the operation of the technical water supply system and its maintenance by Ignalina NPP;
• the operation of the main cooling circuit of Unit 2 and the related
systems and their maintenance by Ignalina NPP.
During the performed inspections, two violations were found. To
eliminate the violations Ignalina NPP drew up a corrective measure
plan, approved it with VATESI and implemented it during the
established timeline.
Išmontavimo darbai Ignalinos AE
Dismantling works performed at Ignalina NPP

siekiant tinkamai atsižvelgti į energijos blokų esamą situaciją, kuri
keičiasi vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus.
Tikrindami, kaip Ignalinos AE užtikrina reaktoriaus aušinimo sistemos bei panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų struktūrinį
vientisumą, 2015 m. VATESI specialistai atliko tris patikrinimus, kurių metu vertino:
• kaip Ignalinos AE eksploatuoja panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų šilumos nuvedimo galutiniam šilumos sugėrikliui sistemas ir vykdo jų techninę priežiūrą;
• kaip Ignalinos AE eksploatuoja techninio vandens tiekimo sistemą ir vykdo jos techninę priežiūrą;
• kaip Ignalinos AE vykdo 2-ojo energijos bloko daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūro ir susijusių sistemų techninę priežiūrą.

To supervise the ensuring of the structural integrity of equipment
and pipelines of systems important for safety of Ignalina NPP,
in 2015 VATESI specialists analysed amendments to the Control
Regulations of the metal condition of equipment and pipelines
of Ignalina NNPP’s Unit 2 systems important to safety. VATESI
approved the amendments and also analysed the Report on the
Results of the Technological Channel Condition Control of Unit
2 of Ignalina NPP, performed in 2015. The results of the performed
control demonstrated that there were no deviations from the limits
established in the technical normative documents on nuclear safety.
NPP kept performing works in line with the VATESI-approved Ageing
Management Programme for Structures, Systems and Components

Atliktų patikrinimų metu nustatyti du pažeidimai, kuriems pašalinti
Ignalinos AE parengė koreguojamųjų priemonių planą, jį suderino su
VATESI ir įgyvendino nustatytais terminais.
Vykdydami Ignalinos AE saugai svarbių sistemų įrangos ir vamzdynų struktūrinio vientisumo užtikrinimo priežiūrą, 2015 m. VATESI
specialistai išanalizavo Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko saugai
svarbių sistemų įrangos ir vamzdynų metalo būklės kontrolės reglamento pakeitimus ir juos suderino, taip pat išnagrinėjo 2015 m.
atliktos Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko reaktoriaus technologinių
kanalų būklės kontrolės rezultatų ataskaitą. Atliktos kontrolės rezultatai parodė, kad nukrypimų nuo branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytų ribų nėra.

Ignalinos AE 1-ojo bloko salėje
At 1 unit reactor hall of Ignalina NPP
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Siekdama užtikrinti eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų tinkamą funkcijų vykdymą, Ignalinos AE ir toliau
atliko darbus pagal su VATESI suderintą senėjimo valdymo programą.
Svarbu pažymėti, kad senėjimo valdymo programa buvo atnaujinta, programos priede pateiktos senėjimo valdymo vykdymo priemonės. VATESI
specialistai patikrino, kaip vykdoma saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurių senėjimą būtina valdyti, techninė priežiūra,
stebima jų būklė ir analizuojami gauti rezultatai. VATESI specialistai,
įvertinę 2015 m. atliktų patikrinimų rezultatus, pažymi, kad Ignalinos AE
saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų būklė yra priimtina, senėjimo valdymo procesas kontroliuojamas tinkamai.
Siekiant išvengti korozijos reaktoriaus aušinimo sistemoje bei panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuose, svarbu nuolat
palaikyti tinkamus aušinamojo vandens parametrus, t. y. nustatytą
vandens cheminį režimą. 2015 m. VATESI specialistai patikrino, kaip
užtikrinamos panaudoto branduolinio kuro saugojimo baseinų aušinamojo vandens cheminės savybės. Šio patikrinimo metu nustatyti
3 neatitikimai, kuriuos pašalinusi Ignalinos AE pagerino cheminių
parametrų matavimų kokybę.
2015 m. VATESI analizavo su matavimo ir valdymo įrangos priežiūra
ir naudojimu susijusius dokumentus. Ignalinos AE, vadovaudamasi
techniniu sprendimu ir darbų programa, atliko 50 valdymo strypų,
esančių 2-ojo energijos bloko reaktoriuje, apžiūrą ir šios apžiūros
pagrindu parengė sprendimą dėl šių strypų tolesnio naudojimo.
VATESI, peržiūrėjusi Ignalinos AE pateiktą informaciją, šį sprendimą suderino. 2015 m. VATESI atliko du matavimo ir valdymo įrangos

Išmontuota įranga
Dismantled equipment

Important to Safety, in order to ensure their compliance with their
prescribed functions. Please note that the Ageing Management
Programme was updated and ageing management measures were
specified in its Annex. VATESI specialists checked how structures,
systems and components important to safety were maintained, how
their status was monitored and how obtained results were analysed.
Having evaluated the results of 2015 inspections, VATESI specialists
noted that the condition of structures, systems and components
important to safety was acceptable, and that the ageing management
process was properly controlled.
Maintaining proper cooling water parameters, i.e., the established water
chemistry regime, is important to prevent corrosion in the reactor cooling
system spent nuclear fuel storage pools. In 2015, VATESI specialists
inspected how chemical properties of cooling water of spent nuclear fuel
storage pools were ensured. The inspection revealed 3 non-compliances,
after removal of which Ignalina NPP improved its quality assurance of
chemical parameter metering.
In 2015, VATESI analysed documents related to maintenance and use of
instrumentation and control equipment. In line with the technical solution
and the work programme, Ignalina NPP visually checked 50 control rods
in the reactor of Unit 2, and based on this it drew up a decision on the
subsequent use of such rods. Having reviewed information submitted by
Ignalina NPP, VATESI approved the decision. In 2015, VATESI conducted
2 inspections of operation of the instrumentation and control equipment.
No violations or non-compliances were found during the inspections.
Equipment of the instrumentation and control systems, provided for in
the applicable technical regulations and important to safety of Ignalina
NPP, were properly operated, and their maintenance was performed
in line with the normative technical documents on nuclear safety and
the procedure set forth in the quality management system of Ignalina
NPP. The operating life and functionality of the operated systems and
components of Ignalina NPP are being monitored and evaluated on a
regular basis.
In 2015 VATESI specialists inspected how Ignalina NPP maintains fire
protection detection, alarm and extinguishing systems of structures,
systems and components important to safety, and how these
systems are prepared to perform their functions, and how Ignalina
NPP documents results of maintenance and complex inspections.
Buffer Storage Facility of the Landfill Facility for Short-Lived Very
Low Level Waste (project B19-1) of Ignalina NPP was inspected
for ensuring fire protection structures, systems and components
important to safety. No violations or non-compliances were found
during the inspection.
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sistemų eksploatavimo patikrinimus, kurių metu pažeidimų ir neatitikčių nenustatyta. Galiojančiuose technologiniuose reglamentuose
numatyti Ignalinos AE saugai svarbūs matavimo ir valdymo sistemų
įrenginiai yra eksploatuojami tinkamai, jų priežiūra vykdoma vadovaujantis branduolinės saugos normatyviniais techniniais dokumentais bei Ignalinos AE kokybės vadybos sistemoje nustatyta tvarka.
Ignalinos AE eksploatuojamų sistemų ir komponentų darbo ištekliai
ir funkcionalumas yra nuolat stebimi ir vertinami.
2015 m. VATESI specialistai patikrino, kaip Ignalinos AE vykdo saugai
svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų apsaugos nuo gaisro aptikimo, perspėjimo ir gesinimo sistemų techninę priežiūrą, kaip šios
sistemos parengtos vykdyti joms priskirtas funkcijas, kaip Ignalinos
AE dokumentuoja techninės priežiūros, kompleksinių patikrinimų
rezultatus. Ignalinos AE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų
saugykloje (B19-1 projektas) buvo patikrinta, kaip užtikrinama saugai
svarbių sistemų, konstrukcijų ir komponentų priešgaisrinė sauga. Šio
patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių nenustatyta.
2015 m. išnagrinėti saugą pagrindžiantys dokumentai, susiję su
Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandos perkėlimu į
kitą tolimesnį pastatą (iš pastato, kuris yra šalia Ignalinos AE, į pastatą už 7 kilometrų nuo Ignalinos AE teritorijos), bitumuotų atliekų
saugyklos 158 pastato, labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų
atliekyno (B19-2 projektas), kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo
iš 157 ir 157/1 pastatų komplekso (B2 projektas), mažo ir vidutinio
aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno
(B25-1 projektas) ir laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1 projektas) svarbių priešgaisrinės saugos sistemų užtikrinimu. Nustatyti trūkumai ir neatitiktys saugai svarbių konstrukcijų,
sistemų ir komponentų priešgaisrinės saugos reikalavimams pašalinti arba atitinkamai buvo numatytos ir parengtos koreguojamosios
priemonės.

Darbuotojų radiacinės saugos priežiūra
2015 m. VATESI vykdė Ignalinos AE radiacinės saugos patikrinimus
pagal patvirtintą patikrinimų planą. Patikrinimų metu buvo vertinama,
kaip užtikrinami radiacinės saugos reikalavimai atliekant Ignalinos
AE 1-ojo energijos bloko turbinų salės įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus, vykdant individualiosios apšvitos ir darbo vietų
stebėseną ir į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolę, taikant nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius išvežant medžiagas ir
atliekas iš Ignalinos AE. Tikrinant nustatyta, kad Ignalinos AE veikla
vykdoma vadovaujantis patvirtintais radiacinės saugos reikalavimais.

Panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinai
Spent fuel storage pools

In 2015, safety justification documents were analysed related to the
movement of the team of Visaginas Fire and Rescue Board to another
building located farther away (from a building next to Ignalina
NPP to the one in 7 kilometres away from the territory of Ignalina
NPP); to the assurance of the important fire safety systems of the
Bituminized Waste Storage Facility in Building 158, the Very LowLevel Radioactive Waste Disposal Facility (project B19-2), retrieval
of solid radioactive waste from Buildings 157 and 157/1 (project B2),
the Near Surface Repository for Low And Intermediate Level ShortLived Radioactive Waste (project B25-1) and the Interim Spent Fuel
Storage Facility (project B1). The identified shortcomings or noncompliances with the fire safety requirements in the structures,
systems and components important to safety were either eliminated
or the compensatory measures were respectively planned and
developed.

Supervision of occupational radiation protection
In 2015 VATESI inspected radiation protection of Ignalina NPP under
an approved inspection plan. The inspectors assessed the assurance
of radiation protection requirements for the dismantling and
decontamination of the turbine hall equipment of Unit 1 of Ignalina
NPP, monitoring individual and workplace exposure, control of
radionuclides released to the environment, application of clearance
levels to material and waste taken out of Ignalina NPP. Inspection
results showed that Ignalina NPP activities were carried out in line
with the established radiation protection requirements.
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Vykdydama radiacinės saugos priežiūrą VATESI taip pat vertino Ignalinos
AE darbo instrukcijas ir procedūrų aprašus, darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos bei radiacinės saugos optimizavimo (ALARA) programų įgyvendinimo ataskaitas ir kitus vidaus dokumentus.

Darbuotojų apšvita
Nuo pat eksploatavimo pradžios Ignalinos AE vykdo savo ir kitų organizacijų darbuotojų, dirbančių kontroliuojamojoje zonoje, apšvitos
kontrolę. Dėl vykdomų eksploatavimo nutraukimo darbų yra poreikis
kontroliuoti darbuotojų apšvitą.
2015 m. Ignalinos AE ir kitų organizacijų darbuotojų kolektyvinė dozė
buvo 684,18 žm. · mSv (Ignalinos AE – 619,86 žm. · mSv, kitų organizacijų – 64,32 žm. · mSv). Palyginti su 2010–2014 m. laikotarpio darbuotojų apšvitos rezultatais, 2015 m. darbuotojų kolektyvinė dozė yra
panaši. Didžiausią darbuotojų apšvitą nulėmė panaudoto branduolinio kuro cecho operatyvinių darbuotojų atliekami darbai panaudoto
branduolinio kuro išlaikymo baseinų salėje, taip pat darbai, susiję su
panaudoto branduolinio kuro kasečių išlaikymo baseino remontu ir
modernizavimu, radiacinės saugos užtikrinimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu.
2015 m. buvo vykdoma 2 851 Ignalinos AE ir kitų organizacijų darbuotojo individualioji darbuotojų apšvitos stebėsena. Apie 94 proc.

0

For Ignalina NPP

For outside organisations

While supervising radiation safety, VATESI also assessed operating
instructions and procedure regulations of Ignalina NPP, reports
on the implementation of individual and workplace monitoring
programme and the programme of optimisation of radiation
protection (ALARA), and other local documents.

Occupational exposure
Since the beginning of its operation, Ignalina NPP performs
monitoring of individual exposure of its own staff and outside workers
working in the controlled area. The decommissioning necessitates the
control of occupational exposure.
In 2015 the collective dose of the Ignalina NPP staff and outside workers
was 684.18 man·mSv (for Ignalina NPP staff – 619.86 man·mSv,
for outside workers – 64.32 man mSv). Compared to occupational
exposure results of 2010-2014, the collective occupational dose of
2015 was similar. The highest occupational exposure was associated
with work in the spent nuclear fuel storage pool hall carried out by
operational workers of the Spent Nuclear Fuel division, and work
related to repairs and upgrading of the nuclear fuel storage pool,
radiation protection assurance and radioactive waste management.
In 2015, individual exposure of 2,851 of the Ignalina NPP staff and
outside workers was monitored. Approximately 94 per cent of the
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Collective dose (man mSv)

Kolektyvinė dozė (žm.  mSv)
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2010–2015 m. Ignalinos AE ir kitų organizacijų (KO) darbuotojų metinės
kolektyvinės dozės (žm.  mSv)

visų darbuotojų, kurių individualioji apšvita stebima, metinės dozės
neviršijo 1 mSv, t. y. Lietuvos gyventojams nustatytos metinės ribinės dozės. Didžiausia individualioji metinė Ignalinos AE darbuotojų
dozė siekė 9,37 mSv, didžiausia individualioji metinė kitų organizacijų darbuotojų dozė – 7,13 mSv. Vadovaujantis Lietuvos higienos
normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ reikalavimais, darbuotojų metinė efektinė dozė turi neviršyti 20 mSv
vidutiniškai per bet kokį penkerių metų laikotarpį ir 50 mSv per
vienus metus.

Branduolinės saugos gerinimo priemonių vykdymas
Pagal Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punktą, branduolinės energetikos objektus eksploatuojančios organizacijos ir kiti licencijų ir (ar) leidimų turėtojai privalo nuolat analizuoti branduolinės saugos būklę ir gerinti branduolinę saugą.

Saugos gerinimo priemonių vykdymas Ignalinos AE
Nors Ignalinos AE abu blokai yra galutinai sustabdyti ir vykdomas
jų eksploatavimo nutraukimas, 2015 m. Ignalinos AE ir toliau vykdė saugos gerinimo darbus pagal saugos gerinimo programą

1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2010

INPP

2011

2012

2013

2014

2015

IAE + OW

Annual collective doses (man mSv) of Ignalina NPP staff and outside
workers in 2010-2015.

total exposure of the monitored staff and outside workers was below
1 mSv per year, i.e., annual dose limit for population. The highest
annual individual exposure of Ignalina NPP staff was 9.37 mSv per
year, and the highest individual exposure of outside workers was
7.13 mSv per year. Under the Hygiene Standard HN 73:2001 Main
Radiation Safety Norms, the effective dose per year must not exceed
the average of 20 mSv within any five year period, and 50 mSv per
one year.

Implementation of nuclear safety improvement measures
In line with Article 17.2.2 of the Republic of Lithuania Law on Nuclear
Safety, nuclear facility operators and other license and/or permit
holders must constantly analyse nuclear safety status and improve
nuclear safety.

Implementation of nuclear safety improvement measures at
Ignalina NPP
Though both units of Ignalina NPP were finally shut-down and their
decommissioning is under way, in 2015 Ignalina NPP continued
implementing safety improvement works under the Safety
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SIP-3/2015, kuri kasmet peržiūrima, atnaujinama ir suderinama su
VATESI. Ignalinos AE saugos gerinimo programos tikslas – gerinti ir
užtikrinti kiek įmanoma aukštesnį branduolinės saugos lygį elektrinėje, atliekant saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų
techninės priežiūros bei eksploatavimo procedūrų patobulinimus,
įvertinus tiek pačios Ignalinos AE, tiek kitų šalių eksploatuojančių
organizacijų sukauptą eksploatacinę patirtį.

Improvement Programme SIP-3/2015, which is annually reviewed,
updated and approved by VATESI. The purpose of Ignalina NPP’s
Safety Improvement Programme is to improve and ensure the highest
possible level of nuclear safety at the power plant, by improving
maintenance and operating procedures of structures, systems and
components important to safety, and by taking into account operational
experience of Ignalina NPP and operators of other countries.

2015 m. Ignalinos AE saugos gerinimo programą SIP-3/2015 sudarė
6 saugos gerinimo priemonės, kurių rezultatai pateikti 1 lentelėje.

In 2015 the Safety Improvement Programme SIP-3/2015 consisted of 6 safety
improvement measures the results of which are presented in the table 1.
Table 1. Implementation of measures of the Safety Improvement Programme
SIP-3/2015

1 lentelė. Saugos gerinimo programos SIP-3/2015 priemonių
įgyvendinimas
Eil.
Nr.

Saugos gerinimo
priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Įgyvendinimo
eiga

VATESI
išvada

1.

Priemonių individualios
dozės viršijimo dažnumui mažinti įdiegimas.
ALARA principo įdiegimas (taip pat ir radiologinio monitoringo)

2.

Kietųjų radioaktyviųjų
atliekų saugyklos
(157/1 pastatas) užpildytų sekcijų konservavimas, siekiant išvengti 2015
vandens patekimo į
sekcijų vidų ir po to
radionuklidų patekimo į
gruntinius vandenis

Vykdomi kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos
(157/1 pastatas) užpildytų
sekcijų konservavimo darbai

Ignalinos AE saugai
svarbių sistemų senėjimo analizė

Nuolat

Vykdoma saugai svarbios
įrangos gedimų priežasčių
analizė, atliekamas techninės būklės ir likutinių išteklių
periodinis įvertinimas bei,
atsižvelgiant į esamą situaciją, atnaujinta saugai svarbių
konstrukcijų, sistemų ir
komponentų, kurių senėjimą
būtina valdyti, senėjimo
valdymo programa

Priemonė
įgyvendinama
tinkamai

Nuolat

Vadovaujantis metiniais
saugai svarbių sistemų
techninės priežiūros planais
ir grafikais, vykdomi techninės priežiūros darbai bei
funkcionalumo patikrinimai,
kurių metu ir užtikrinamas
atestuotos būklės palaikymas

Priemonė
įgyvendinama
tinkamai

3.

4.

Saugai svarbių sistemų
atestuotos būklės palaikymas

Lentelės tęsinys 37 p.

Nuolat

Vadovaujantis ALARA
programa, 2015 m. buvo
suplanuota ir įgyvendinta
18 priemonių

Priemonė
įgyvendinama
tinkamai

Priemonė
įgyvendinama
tinkamai

It.
No.

Safety improvement
measure

Implementation deadline

Implementation
progress

VATESI
conclusion

1.

Introduction of measures
to reduce the frequency
of excessive individual
doses. Introduction of
the ALARA principle (and
radiological monitoring).

2.

Conservation of full
sections of the solid
radioactive waste storage
(Building 157/1) to prevent
2015
water penetration into the
sections, with subsequent
leakage of radionuclides
into ground water

Conservation works full
sections of the solid
The measure
radioactive waste storage is properly
(building 157/1) are in
implemented.
progress.

Ageing analysis of
Ignalina NPP systems
important to safety

Constantly

Reasons for failures of equipment important to safety are
analysed, the technical condition and balance resources
are regularly assessed,
and, taking the current
The measure
situation into account, ageing is properly
management programme
implemented.
of structures, systems and
components important to
safety the ageing of which
needs to be managed, has
been renewed.

Constantly

Maintenance works and
functionality inspections
are conducted, ensuring
The measure
maintenance of the qualiis properly
fied condition, in line with
implemented.
annual maintenance plans
and schedules of systems
important to safety.

3.

4.

Maintenance of the qualified condition of systems
important to safety

Continued on page 37

Constantly

Based on ALARA ProThe measure
gramme, 18 measures
is properly
were planned and impleimplemented.
mented in 2015.
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Saugos gerinimo
priemonė

Įgyvendinimo
terminas

Įgyvendinimo
eiga

5.

Radiologinių pasekmių,
kai apsiverčia konteineris su panaudotu branduoliniu kuru (toliau –
PBK) transportuojant jį
2015
iš Ignalinos AE energijos
blokų į laikiną PBK saugyklą, įvykus neprojektiniam žemės drebėjimui,
įvertinimas

Ignalinos AE atliekamas
radiologinių pasekmių įvertinimas. Darbai bus tęsiami
2016 m.

6.

Vandens lygio ir temperatūros matavimo
bei jonizuojančiosios
spinduliuotės lygio PBK
2015
išlaikymo baseinuose
matavimo daviklių signalų įvedimas į informacinę
sistemą ТITAN

2015 m. Ignalinos AE baigė
darbus, susijusius su šios priemonės įgyvendinimu. 2015 m.
pabaigoje įdiegė naują vandens
lygio matavimo įrangą abiejų
energijos blokų panaudoto
branduolinio kuro išlaikymo
baseinuose ir pateikė VATESI
darbų įvykdymo ataskaitą

VATESI
išvada

Priemonė
įgyvendinama
tinkamai

Priemonė
įgyvendinta
ir suderinta
su VATESI

Atsižvelgdami į 2015 m. Ignalinos AE Saugos gerinimo programos
SIP-3/2015 įgyvendinimo rezultatus, atliktų patikrinimų bei saugą
pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo rezultatus, VATESI
specialistai pažymi, kad Ignalinos AE saugos lygis 2015 m. buvo priimtinas. Nepriklausomai nuo to, kad Ignalinos AE 1-asis ir 2-asis
energijos blokai yra galutinai sustabdyti, saugos gerinimo priemonės bus ir toliau planuojamos bei įgyvendinamos.
Branduolinės saugos gerinimas atlikus „streso testus“
Tęsiant branduolinės saugos gerinimo Lietuvoje darbus, 2015 m.
toliau buvo įgyvendinamas Branduolinės saugos gerinimo, įvertinus
įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušimos Daičio branduolinėje
elektrinėje, planas (toliau – Branduolinės saugos gerinimo planas).
Šis planas parengtas ir patvirtintas VATESI viršininko įsakymu 2013 m.
Branduolinės saugos gerinimo planas parengtas atsižvelgiant į
Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų grupės
(ENSREG) organizuoto ES, Šveicarijos Konfederacijoje bei Ukrainoje
esančių branduolinių elektrinių papildomo išsamaus ir skaidraus
rizikos ir branduolinės saugos įvertinimo, atlikto po vadinamųjų
testavimų nepalankiausiomis sąlygomis („streso testų“), rezultatus.
Šiame plane nustatytos saugos gerinimo priemonės, kurias numatyta įdiegti sustabdytoje Ignalinos AE ir šalia Ignalinos AE statomoje
panaudoto branduolinio kuro saugykloje, taip pat priemonės, susijusios su avarinės parengties ir branduolinės saugos reglamentavimo
gerinimu Lietuvoje.

It.
No.

5.

6.

Safety improvement
measure

Implementation deadline

Implementation
progress

VATESI
conclusion

Assessment of radiological
consequences of over-tipping of a cask transporting
spent nuclear fuel (here2015
inafter - SNF) from the
units of Ignalina NPP to
the interim SNF storage
facility in case of a beyond
design basis earthquake.

Assessment of radiological consequences of
Ignalina NPP is in progress. The works will be
continued in 2016.

The measure
is properly
implemented.

Integration of signals of
water level, temperature
and radiation level measurements in SNF storage
pools into the information
system TITAN.

Ignalina NPP completed
works related to the
implementation of the
measure in 2015. At the
end of 2015 it installed
new water level measuring
equipment in SNF storage
pools of both units and
submitted a Works Completed Report to VATESI.

The measure
was implemented and
approved by
VATESI.

2015

With respect to the implementation results of Ignalina NPP’s Safety
Improvement Programme SIP-3/2015, and the results of inspections
and review and assessment of safety justifying documents, VATESI
specialists noted that in 2015 the safety level of Ignalina NPP was
acceptable. Irrespective of the fact that Ignalina NPP Units 1 and
2 were shut-down, safety improvement measures will further be
planned and implemented.
Nuclear safety improvement after “stress tests”
To follow-up on nuclear safety improvement works in Lithuania,
the implementation of the Nuclear Safety Improvement Plan with
respect to lessons learnt after the accident at Japan Fukushima
Daiichi Nuclear Power Plant (hereinafter - the Nuclear Safety
Improvement Plan) continued in 2015. The plan was developed and
approved by the Order of the Head of VATESI in 2013.
The Nuclear Safety Improvement Plan was prepared with respect to
results of the additional complete and transparent risk and nuclear safety
assessment of nuclear power plants in the EU, Swiss Confederation and
the Ukraine, performed by the European Nuclear Safety Regulators Group
(ENSREG) after the so-called testing under the most adverse conditions
(stress tests). The plan sets forth safety improvement measures to be
implemented at the shut-down Ignalina NPP and the spent nuclear
fuel storage facility which is under construction close to Ignalina NPP.
It also includes measures related to the improvement of emergency
preparedness and nuclear regulation in Lithuania.
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Atsižvelgdamas į Branduolinės saugos gerinimo plano peržiūros,
atliktos 2015 m. pabaigoje, rezultatus bei suinteresuotųjų institucijų išvadas, pastabas ir pasiūlymus, VATESI viršininkas 2015 m. kovo
24 d. įsakymu Nr. 22.3-62 patvirtino naujos redakcijos Branduolinės
saugos gerinimo planą.

With respect to the results of the review of the Nuclear Safety
Improvement Plan that took place at the end of 2015 and stakeholder
comments, proposals, and conclusions, the Head of VATESI approved
a new version of the Nuclear Safety Improvement Plan by the Order
No. 22.3-62 of 24 March 2015.

Naujos redakcijos Branduolinės saugos gerinimo plane atsižvelgta į
įgyvendintas branduolinės saugos ir avarinės parengties priemones,
nustatytas 2013 m. patvirtintame Branduolinės saugos gerinimo
plane, bei kitus su šio plano įgyvendinimu susijusius aspektus.

The new version of the Nuclear Safety Improvement Plan takes into
account the implemented nuclear safety and emergency preparedness
measures set forth in the Nuclear Safety Improvement Plan 2013, and
other aspects related to the implementation of this Plan.

Branduolinės saugos gerinimo plane numatytos 5 saugos gerinimo
priemonės, iš kurių 2 priemonės, susijusios su Ignalinos AE PBK,
išlaikymo baseinų ir konteinerių su PBK sauga, yra įgyvendinamos pagal Saugos gerinimo programą SIP-3/2015 (1 lentelė, 5-oji
ir 6-oji priemonės). 2015 m. Ignalinos AE baigė darbus, susijusius
su PBK išlaikymo baseinų saugos gerinimu (6-oji priemonė). Kitų
Branduolinės saugos gerinimo plano priemonių įgyvendinimo rezultatai pateikiami 2 lentelėje.

There are 5 safety improvement measures set forth in the Nuclear
Safety Improvement Plan, and 2 of them that are related to the
safety of Ignalina NPP’s SNF, storage pools and casks containing
SNF, are in progress under the Safety Improvement Programme
SIP-3/2015 (Table 1, measures 5 and 6). In 2015 Ignalina NPP
completed works related to the safety improvement of SNF storage
pools (measure 6). Implementation results of other measures of the
Nuclear Safety Improvement Plan are provided in Table 2.

2 lentelė. Branduolinės saugos gerinimo priemonių įgyvendinimas
Eil.
Nr.

Priemonė

1.

Patvirtinus WENRA planuojamas
gaires, susijusias su gamtinių pavojų įvertinimu, peržiūrėti Lietuvos
Respublikos teisės aktus, taikomus
branduolinės elektrinės atsparumui
gamtiniams pavojams, įskaitant atsargų iki leistinų saugos lygių, nustatytų
branduolinės elektrinės projekte,
viršijimo ir slenkstinių efektų įvertinimą, ir prireikus parengti būtinus teisės
aktų pakeitimus

2.

Atsižvelgiant į WENRA saugos lygių,
skirtų esamiems branduoliniams
reaktoriams, naująją redakciją, atlikti
saugos lygių peržiūrą ir prireikus:

atnaujinti galiojančius ir (arba), prireikus, parengti naujus branduolinės
2.1. saugos reikalavimus ir branduolinės
saugos taisykles, taikomus galutinai
sustabdytai Ignalinos AE
tiek, kiek tai yra tikslinga, atnaujinti
galiojančius ir (arba) parengti naujus
2.2. branduolinės saugos reikalavimus ir
taisykles, taikomus naujai branduolinei elektrinei

Lentelės tęsinys 39 p.

Įgyven- Atsakinga
dinimo
organi Įgyvendinimo eiga
terminas
zacija

1 metai po
WENRA
gairių
patvirtinimo

2017

VATESI

VATESI

Vykdoma. VATESI
dalyvauja WENRA
veikloje rengiant
planuojamas
gaires

Vykdoma.
Peržiūrimi
atnaujinti WENRA
saugos lygiai

Table 2. Implementation of nuclear safety improvement measures
It.
No.

Measure

Implementation
deadline

1.

After the approval of the WENRA
Guidance related to assessment of
natural hazards, review Lithuanian
regulations applicable to the NPP
resistance to natural hazards,
including assessment of exceedance of safety margins specified
in the NPP design and cliff-edge
effects, and, if needed, draw up
the required amendments to the
regulations.

1 year
after
approval
of WENRA
guidelines

2.

Taking into account the new version
of WENRA safety reference levels for
the existing nuclear reactors, review
the safety levels and, if needed:

2.1.

Update the existing and/or, if
needed, develop new nuclear safety
requirements and nuclear safety
rules applicable to permanently
shut-down Ignalina NPP;

2.2.

As much as it is applicable, update
the existing and/or, if needed, develop new nuclear safety requirements and nuclear safety rules
applicable to the new NPP;

Continued on page 39

2017

Responsible organization

Implementation progress

VATESI

Under implementation.
VATESI participates in WENRA
Guidance
development
activities.

VATESI

Under implementation.
The updated
WENRA safety
reference levels are under
review.

39

Eil.
Nr.

3.

3.1.
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Priemonė

Įgyven- Atsakinga
dinimo
organi Įgyvendinimo eiga
terminas
zacija

Atsižvelgiant į Ministro Pirmininko 2013 m. vasario 18 d. potvarkiu
Nr. 67 „Dėl darbo grupės sudarymo“
sudarytos darbo grupės posėdžio,
įvykusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje 2013 m. rugsėjo
23 d., metu patvirtintą TATENA 2012 m.
–
spalio 1–11 d. atlikto Lietuvos valstybės
ir savivaldybių institucijų pasirengimo
reaguoti į radiacines avarijas vertinimo
ataskaitoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo veiksmų planą (toliau – EPREV
veiksmų planas), įgyvendinti šias
EPREV veiksmų plano priemones:

–

Įvertinus EPREV
veiksmų plane
nustatytas
priemones, į
Branduolinės
saugos gerinimo
planą įtrauktos
priemonės,
susijusios su
branduolinės
saugos ir avarinės parengties
gerinimu Lietuvos Respublikoje
(EPREV veiksmų
plano 2, 5 ir
7 priemonės)

atsižvelgiant į Ignalinos AE pakeistą
avarijų klasifikavimą, pakoreguoti Vals2016
tybinį gyventojų apsaugos branduolinės
avarijos atveju planą

VATESI

Vykdoma

Įgyvendinta.
2015 m. spalio
8 d. RSC organizavo institucinio lygio
civilinės saugos
stalo pratybas
„Institucijų
bendradarbiavimo galimybės
prognozuojant
gyventojų
apšvitos dozes
ir teikiant rekomendacijas“

organizuoti RSC, Aplinkos apsaugos
agentūros, VATESI ir Ignalinos AE stalo
2015
pratybas, kurių metu būtų įvertintos
3.2.
institucijų bendradarbiavimo galimybės
prognozuojant gyventojų apšvitos dozes
ir teikiant rekomendacijas

RSC,
Aplinkos
apsaugos
agentūra,
VATESI,
Ignalinos
AE

organizuoti institucines stalo pratybas,
kurių tikslas – patikrinti pasirengimą
3.3. tinkamai informuoti gyventojus bran2016
duolinių ir (ar) radiologinių avarijų
atveju

Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departaPlanuojama
mentas,
VATESI,
Sveikatos
apsaugos
ministerija

Atsižvelgdami į ENSREG darbus, susijusius su branduolinės saugos stiprinimu ES po „streso testų“ ir jų tarpusavio peržiūros,
VATESI specialistai 2015 m. balandžio 20–24 d. dalyvavo Briuselyje
vykusiame ENSREG organizuotame 2-ajame nacionalinių veiksmų

Implementation
deadline

Responsible organization

It.
No.

Measure

3.

Implement the following measures of
EPREV Action Plan, taking into account
the Action Plan of Implementing
Proposals Provided in the IAEA Report
on Emergency Preparedness Review
(EPREV) Mission that took place in
Lithuania on 1-11 October 2012 (reviewing the preparedness of Lithuanian
Government and municipal agencies
to respond to radiation emergencies)
(hereinafter – EPREV Action Plan)
approved by the meeting of the Work
Group established by the Ordinance of
the Prime Minister No 67 of 18 February 2013 On the Work Group Establishment, that took place on 23 September
2013 at the Office of the Government
of Lithuania.

–

–

Having taken into
account measures established
in the EPREV Action Plan, measures related to
the improvement
of nuclear safety
and emergency
preparedness in
the Republic of
Lithuania were
included into
Nuclear Safety
Improvement
(Measures 2, 5,
7 of EPREV Action
Plan).

3.1.

Taking into account the revised
emergency classes of Ignalina
NPP, revisit the State Population
Protection Plan in Case of a Nuclear Emergency;

2016

VATESI

Under implementation.

2015

Radiation
Protection
Centre, Environmental
Protection
Agency, VATESI, Ignalina
NPP

Implemented.
8 October
2015 Radiation
Protection Centre
conducted an
agency level table
top exercise on
civil protection,
Cooperation of
institutions in
dose projection
and formulating
recommendations
on protective actions of the public
in case of nuclear
emergency.

2016

Fire and
Rescue
Department,
VATESI,
Ministry of
Health

Under planning.

3.2.

Conduct a table top exercise of the
Radiation Protection Centre, the
Environmental Protection Agency,
VATESI, and Ignalina NPP to assess
cooperation possibilities for projecting population exposure doses
and providing recommendations;

3.3.

Organise agency table top exercise
to test preparedness to properly
inform the public in case of nuclear
and/or radiological emergencies.

Implementation progress

With respect to ENSREG works on nuclear safety strengthening
in the EU after the “stress tests” and their peer review, VATESI
specialists attended the second ENSREG workshop of the peer
review of national action plans on 20-24 April 2015 in Brussels.
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planų tarpusavio peržiūros darbiniame susitikime, kuriame pristatė
Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo eigą ir
rezultatus. Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaitos neatitikčių ENSREG reikalavimams nenustatyta, į
visus darbinio susitikimo metu užduotus klausimus VATESI specialistai pateikė išsamius atsakymus.

There they presented progress and results of the implementation
of the National Nuclear Safety Improvement Plan. The
Implementation Report of the National Action Plan was found to
be compliant with ENSREG requirements, and VATESI specialists
provided exhaustive answers to all the questions asked during
the meeting.

Siekdama nuolatos didinti branduolinės saugos lygį Lietuvoje ir prisidėti prie jo stiprinimo ES, VATESI toliau įgyvendins jai paskirtas
priemones, prižiūrės ir vertins, kaip vykdomos priemonės, už kurių įgyvendinimą yra atsakinga Ignalinos AE, bei dalyvaus tolesnėje
ENSREG veikloje.

In order to continuously improve the nuclear safety level in Lithuania
and contribute to its strengthening in the European Union, VATESI
will continue implementing the assigned measures, supervise and
assess the implementation of the measures that Ignalina NPP are
responsible for, and participate in subsequent ENSREG activities.

Eksploatavimo patirties naudojimas
Gerinant branduolinės energetikos objektų (BEO) saugą ir siekiant
užkirsti kelią galimoms avarijoms ir saugai svarbiems įvykiams, išvengti jų pasikartojimo, būtina sistemingai analizuoti BEO eksploatavimo patirtį. Eksploatacijos patirtis turi būti naudojama visais
BEO gyvavimo etapais, pradedant projektavimu ir baigiant objekto
eksploatavimo nutraukimu. 2015 m. Ignalinos AE sauga nuolatos
buvo stiprinama bei užtikrinama analizuojant ne tik savo, bet ir kitų
organizacijų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį.
Eksploatavimo patirtis apima žmogaus veiklos, organizacinius ir
technologinius klausimus: informaciją apie įvykius, avarijas ir jų
pirmtakus, defektus, „vos ne įvykius“, žemo lygio įvykius, jų tendencijas, trūkumus bei gerąją praktiką, saugos rodiklių analizės ataskaitas, įsivertinimo ataskaitas (kokybės užtikrinimo audito ataskaitos, nepriklausomų ekspertų, misijų ataskaitos, dokumentuota gera
praktika ir pan.).
Ataskaitoms apie neįprastuosius įvykius Ignalinos AE, kituose
Lietuvos branduolinės energetikos objektuose bei informacijai apie
neįprastuosius įvykius įvairiose pasaulio branduolinėse elektrinėse
nagrinėti sudaryta VATESI nuolatinė Neįprastų įvykių ir eksploatacinės patirties analizės komisija (toliau – komisija). Komisijos posėdžių metu vienas iš dažniausiai naudojamų informacijos šaltinių –
TATENA IRS (angl. International Reporting System for Operating
Experience) duomenų bazė, kurioje šalys narės dalijasi informacija
apie įvykius viso pasaulio branduolinėse elektrinėse, nurodydamos
įvykių priežastis, pasekmes, išmoktas pamokas ir koreguojamąsias
priemones. Toks tarptautinis bendradarbiavimas eksploatavimo
patirties panaudojimo srityje sudaro galimybę stiprinti branduolinę
saugą.

Operational experience feedback
To improve safety of nuclear facilities (NF) and prevent potential
accidents and events important to safety, and their reoccurrence, NF
operational experience needs to be constantly and systematically
analysed. Operational experience shall be used throughout the
lifecycle of NF, starting with design works and finishing with the
facility decommissioning. In 2015 the safety of Ignalina NPP was
continuously improved and ensured by analysing its own experience
and the experience of other organisations operating in the nuclear
energy area.
Operational experience covers human activity, organisational and
technological issues: information about events, accidents and
their precursors, defects, near-miss events, low-level events, their
trends, weaknesses and the best practice, reports on the analysis
of safety indicators, and self-assessment reports (reports of quality
assurance audits, reports by independent experts and missions,
documented best practice, etc.).
To analyse the reports on unusual events at Ignalina NPP, at other
nuclear facilities in Lithuania and to analyse information about
unusual events at nuclear power plants worldwide, VATESI created
the regular Commission for Unusual Events and Operational
Experience Feedback. The most used source of information during
the Commission meetings has been the IAEA/NEA IRS (International
Reporting System for Operating Experience) database, where
Member States share information on events in nuclear power plants
throughout the world, and specify their causes, consequences,
lessons learnt and corrective measures. Such international
cooperation in the area of operational experience feedback facilitates
strengthening of nuclear safety.
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2015 m. surengta 12 komisijos posėdžių, kurių metu buvo analizuojama iš TATENA IRS duomenų bazės gauta informacija apie neįprastuosius įvykius kitose AE. Atsižvelgdami į kitų šalių branduolinių
elektrinių eksploatavimo patirtį ir neįprastųjų įvykių metu išmoktas
pamokas, VATESI specialistai rengė rekomendacijas, susijusias su
Ignalinos AE branduolinės saugos gerinimu ir užtikrinimu. Tokių
įvykių nagrinėjimas ir rekomendacijų rengimas yra būtinas, siekiant
užkirsti kelią panašiems įvykiams Ignalinos AE.
2015 m. Ignalinos AE buvo užregistruotas 1 neįprastasis įvykis,
apie kurį pagal VATESI reikalavimuose nustatytus informavimo
kriterijus privaloma pranešti. Šis įvykis, užregistruotas 2015 m.
birželio 9 d., buvo susijęs su vandens patekimu ant elektros technikos įrangos dėl vandens protėkio iš turbinų hidraulinių bandymų vamzdyno. Pagrindinė įvykio priežastis – atliekant darbus
nesilaikyta Ignalinos AE procedūrų reikalavimų. Šio neįprastojo
įvykio metu Ignalinos AE darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos
radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidų į aplinką nepateko. Pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) įvykis buvo klasifikuotas žemiau skalės
ribų – jam priskirtas 0 lygis. Atlikus įvykio tyrimą numatytos koreguojamosios priemonės: papildomas personalo instruktavimas;
procedūrų, kuriose reglamentuojamas darbų organizavimas pagal nurodymus ir pavedimus, analizė ir koregavimas; papildomi
patalpų, kuriose vykdomi išmontavimo darbai, patikrinimai ir kitos
priemonės.
8
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In 2015, 1 unusual event was registered at Ignalina NPP which had
to be reported according to the event reporting criteria set by VATESI.
The event was recorded on 9 June 2015 and was related to the water
spill on electrical equipment due to water leakage from the turbine
hydraulic test pipeline. The main cause of the event was the failure
to ensure compliance with Ignalina NPP procedures at work. During
this unusual event the level of occupational exposure of Ignalina NPP
employees and the contamination of premises with radionuclides did
not exceed the permissible limits; radionuclides were not released to
the environment. On the International Nuclear Events Scale (INES)
the unusual event was rated below the scale / level 0. After the event
was investigated, the following corrective measures were planned:
additional staff instruction, analysis and revisiting the procedures
that regulate the organizing of works based on instructions and
assignments, additional inspection of premises where dismantling
takes place, etc.
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In 2015 the Commission arranged 12 meetings, during which
information received from IAEA/NEA IRS data base on unusual events
of other power plants was analysed. With regard to the operational
experience gained and lessons learned from unusual events of
nuclear power plants in other countries, VATESI specialists draw
up recommendations regarding the assurance and improvement
of the nuclear safety at Ignalina NPP. Analysis of such events and
drafting of recommendations is necessary to prevent similar events
at Ignalina NPP.
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Informuotini neįprastieji įvykiai, Ignalinos AE įvykę 2005–2015 m.
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Reportable unusual events at Ignalina NPP in 2005-2015.
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Vadybos sistema ir jos tobulinimo priemonės
Galutinai sustabdžius elektros energijos gamybą, pagrindinė
Ignalinos AE veikla tapo eksploatavimo užbaigimas ir nutraukimas.
Dėl šios priežasties reikėjo iš esmės pakeisti veiklos, personalo ir
įmonės valdymo principus, prisitaikyti prie pakitusio finansavimo
ir tuo pačiu užtikrinti branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą. Vienas
svarbiausių pokyčių Ignalinos AE – perėjimas prie integruotos vadybos sistemos ir procesinio požiūrio, kuris į įmonės valdymą pradėtas
diegti 2010 m., vadovaujantis VATESI patvirtintais Vadybos sistemos
reikalavimais.
Ignalinos AE 2015 m. parengė ir VATESI peržiūrai teikė vadybos sistemos dokumentus: atnaujintą Eksploatavimo nutraukimo politiką,
naują Vadybos sistemos vadovo versiją bei valdymo procedūrų (projektavimo, statinių statybos ir griovimo, radiologinio apibūdinimo,
chemijos, elektrinės modifikacijų, techninės priežiūros, poeksploatacinių technologinių procesų, eksploatavimo patirties panaudojimo,
licencijavimo, eksploatacijos nutraukimo projektų, fizinės saugos,
dezaktyvavimo, elementų senėjimo, inspekcijų ir bandymų, izoliavimo, išmontavimo, saugos kultūros ir kt.) aprašus. VATESI specialistai pagal savo kompetencijos sritis gautus dokumentus nagrinėjo ir
teikė išvadas dėl jų priimtinumo.
2015 m. kovo mėn. VATESI specialistai tikrino, kaip Ignalinos AE vykdo saugai svarbių tiekėjų, dalyvaujančių Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo projektuose, vadybos sistemos patikrinimus (auditus) ir
tikrina jų pasirengimą įgyvendinti pirkimo dokumentuose nurodytus,
įskaitant ir branduolinės saugos, reikalavimus. Patikrinimo metu
pažeidimų nenustatyta.
2015 m. liepos mėn. Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrėti ir įvertinti modifikacijos, kuria proceso „Pasiruošimas išmontavimui“ veiklos
perkeliamos į kitus procesus, o pats procesas panaikinamas, organizacinį sprendimą. VATESI specialistai, išnagrinėję pateiktus dokumentus, pritarė šiam organizaciniam sprendimui. 2015 m. lapkričio mėn. Ignalinos AE pateikė VATESI derinti organizacinės struktūros pakeitimo organizacinį sprendimą, kuriuo numatyta pakeisti
Ignalinos AE organizacinę struktūrą, siekiant optimizuoti vykdomus
išmontavimo darbus. VATESI, išnagrinėjusi pateiktus organizacinės
struktūros pakeitimo dokumentus ir gavusi visus Ignalinos AE atsakymus į pateiktas pastabas dėl modifikacijos, šį organizacinį sprendimą suderino.

Management system and its improvement measures
After the final shut down of Ignalina NPP, its core activity is the
decommissioning of the nuclear power plant. Therefore, it was
necessary to fundamentally change the principles of operation, staff
and company management, adjust to the altered financing and to
assure nuclear and radiation safety and physical security. One of
the most important changes at Ignalina NPP is the transition to the
integrated management system and the process-based approach,
the implementation of which in the company management started
in 2010, in line with VATESI-approved Management System
Requirements.
In 2015, Ignalina NPP drew up the following management system
documents and submitted them for VATESI review: the updated
Decommissioning Policy, a new version of the Management System
Guide, and management procedures (Design Works, Construction
and Demolition of Buildings, Radiological description, Chemistry,
Modifications of the Power Plant, Maintenance, Post-Operational
Technological Processes, Licensing, Decommissioning Projects,
Physical Security, Decontamination, Component Ageing, Inspections
and Tests, Isolation, Dismantling, Safety Culture, etc.). According
to their remit VATESI specialists reviewed the submissions, and
provided conclusions regarding their acceptability.
In March 2015 VATESI specialists inspected how Ignalina NPP
assessed (audited) management systems of the suppliers that are
relevant to safety and participate in Ignalina NPP decommissioning
projects, and the capability of these suppliers to meet the
requirements of the procurement documents, including nuclear
safety requirements. No violations were found during the inspection.
In July 2015, Ignalina NPP submitted for VATESI review and assessment
the organisational solution of the modification by which the process
Preparation for Dismantling was terminated, and its activities were
transferred to other processes. VATESI specialists analysed the
submitted documents and approved this organisational solution. In
November 2015, Ignalina NPP submitted for VATESI approval the
organisational solution on modifying the organisation structure, based
on which they planned to modify the organisation structure of Ignalina
NPP in order to optimise the dismantling works in progress. Having
analysed the submitted documents on modifying the organisation
structure and received all the replies of Ignalina NPP to comments on
the modification, VATESI approved this organisational solution.
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Saugos kultūra, darbuotojų mokymai ir atestavimas

Safety culture, employee training and assessment

VATESI atliekamos Ignalinos AE saugos kultūros priežiūros tikslas yra įvertinti ir prireikus atkreipti Ignalinos AE vadovybės dėmesį į netiesioginius veiksnius, galinčius turėti neigiamos įtakos
saugai. Tokiu būdu Ignalinos AE gali iš anksto priimti reikiamus
sprendimus ir inicijuoti saugos gerinimo priemones, išvengdama
potencialaus veiklos rodiklių suprastėjimo ateityje bei gerindama
bendrą saugos lygį.
Ignalinos AE saugos kultūrai įvertinti taiko saugos kultūros rodiklių sistemą. VATESI, vykdydama priežiūrą Ignalinos AE saugos
kultūros srityje, 2015 m. nagrinėjo ir vertino periodines įmonės
saugos kultūros organizacijoje bei saugos kultūros rodiklių tendencijų analizės ataskaitas, tokiu būdu stebėdama saugos kultūros lygį įmonėje.

The purpose of VATESI’s supervision of Ignalina NPP safety culture is
to evaluate the less obvious factors that could have a negative impact
on safety and bring them to the attention of Ignalina NPP. This enables
Ignalina NPP to take the required decisions in advance and initiate
improvement measures preventing potential future deterioration of
performance indicators thus improving the general safety level.
For the assessment of the safety culture at Ignalina NPP, the system of
safety culture indicators is applied. In 2015, VATESI performed supervision
of the safety culture at Ignalina NPP. VATESI examined and assessed the
regularly submitted reports of the company on the organisation safety
culture and analysis reports on trends of the safety culture indicators,
thus monitoring the level of the company safety culture.

Ignalinos AE, įgyvendindama saugos kultūros plėtros priemones,
numatytas 2015 m., padidino saugos kultūros rodiklio vertę, kuri
2015 m. siekė 78 proc. ir buvo šiek tiek didesnė nei 2014 m. vidurkis
(71 proc.). Didžiausią įtaką rodiklio vertei turėjo įgyvendintos saugos kultūros plėtros priemonės, neįprastieji įvykiai dėl žmogiškųjų
veiksnių ir eksploatavimo procedūrų, taikomų Ignalinos AE saugai
svarbių sistemų ir jų elementų techninei priežiūrai užtikrinti, atnaujinimo terminų perkėlimas.

By implementing the measures of safety culture development planned
for 2015, Ignalina NPP slightly raised the value of the safety culture
indicator: it was 78 per cent in 2015 and was slightly higher than the
2014 average (71 per cent). The value of the safety culture indicator
was predominantly influenced by the implemented measures of
safety culture development, unusual events caused by human factor
and rescheduling of deadlines for updating operational procedures
applicable to ensure maintenance of systems and their components
important to safety at Ignalina NPP.
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VATESI išnagrinėjo ir suderino Ignalinos AE saugos kultūros plėtros
priemonių 2015 m. planą bei vykdė jame numatytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą, taip pat 2015 m. gruodžio mėn. buvo suderinta
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Safety culture indicator at Ignalina NPP in 2010-2015.

VATESI reviewed and approved the Plan of Measures for Developing
Safety Culture at Ignalina NPP for the year 2015, and supervised
the implementation of its measures. In December 2015 VATESI also
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Ignalinos AE Saugos kultūros valdymo procedūros aprašo versija,
atnaujinta po VATESI atlikto patikrinimo.

approved Version 2 of the Procedural Regulations of Safety Culture
Management at Ignalina NPP that was updated after VATESI inspection.

Saugos kultūra glaudžiai susijusi su BEO dirbančių darbuotojų
kompetencija. Darbuotojų atranka, įvadinis ir tęstinis mokymai,
periodinis atestavimas bei nuolatinis kompetencijos tobulinimo
sistemos gerinimas užtikrina tinkamą darbuotojų kompetencijos
lygį ir turi didelę įtaką organizacijos saugos kultūrai. Specialūs
saugos kultūros mokymai suteikia Ignalinos AE darbuotojams
žinių ir formuoja įgūdžius, kurie leidžia puoselėti organizacijos
saugos kultūrą. 2015 m. įmonėje surengti saugos kultūros seminarai, kuriuose dalyvavo 46 darbuotojai, taip pat už teigiamus
darbo rezultatus skatinti darbuotojai, įvykdytos 2015 m. suplanuotos saugos kultūros plėtros priemonės. Šie veiksniai turėjo
stiprų teigiamą poveikį bendram Ignalinos AE saugos kultūros
vertinimui.

Safety culture is closely related to the competencies of employees
working at the nuclear facility. Employee selection, initial and follow-up
training, regular qualification assessment, and continuous enhancement
of the competence improvement system ensure the proper level of
employee competence, and has a major influence on the organisation’s
safety culture. Specialised safety culture trainings provide Ignalina NPP
employees with knowledge and skills that enable fostering safety culture
at the organisation. In 2015, the company held safety culture workshops
attended by 46 employees, and incentivised employees for positive
performance results, and implemented the measures of safety culture
development planned for 2015. These factors had a significant positive
effect on the overall safety culture assessment at Ignalina NPP.

2015 m. rugsėjo mėn. VATESI specialistai tikrino Ignalinos AE vadybos sistemos Saugos kultūros valdymo proceso atitiktį branduolinės
saugos reikalavimams BSR-1.4.1-2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“. Patikrinimo metu apklausti atsakingi darbuotojai, analizuotos saugos kultūrai plėtoti naudojamos kompiuterinės priemonės ir nagrinėti pateikti dokumentai. Patikrinimo metu pažeidimų
nenustatyta.
Ignalinos AE vykdomi su eksploatavimo nutraukimu susiję projektai: nenaudojama įranga išmontuojama, statomi pastatai, įrengiama
nauja išmontuojant ir dezaktyvuojant reikalinga įranga bei vykdoma
kitokia veikla, tačiau vienu svarbiausių saugos užtikrinimo veiksnių
buvo, yra ir liks ateityje – žmogus. Ignalinos AE, vykdydama personalo politiką, siekia išlaikyti turimą darbuotojų patirtį ir ją panaudoti
vykdant su sauga susijusius darbus.

In September 2015, VATESI specialists inspected the compliance
of the Safety Culture Management Process of Ignalina NPP
management system with the Nuclear Safety Requirements BSR1.4.1-2010 Management System Requirements. The inspection
included interviewing of responsible employees, analysis of
computer tools used to develop safety culture, and document
analysis. No violations were found during the inspection.
Ignalina NPP implements the following projects related to
decommissioning: unused equipment is dismantled, buildings are
built, new equipment needed for dismantling and decontamination is
installed, as well as other activities undertaken. However, one of the
most important factors of ensuring safety is the human one. Through
its human resources policy Ignalina NPP aims to uphold the existing
experience of the employees and apply it for works related to safety.

Kad būtų užtikrinamas pakankamas saugai svarbias užduotis vykdančių darbuotojų skaičius ir šių darbuotojų kompetencija, VATESI
nuolat šiai sričiai skiria reikiamą dėmesį. 2015 m. VATESI derino
Ignalinos AE darbuotojų mokymų programas ir egzaminų bilietus,
dalyvavo už branduolinę saugą atsakingų Ignalinos AE specialistų
žinių patikrinimo egzaminuose. Ignalinos AE moko ir atestuoja darbuotojus, siekdama palaikyti turimas kompetencijas, suteikti darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių, kurie būtini dirbant nauja įranga
eksploatavimo nutraukimo projektuose.

To ensure the adequate number of employees performing
tasks important to safety and employee competencies, VATESI
constantly focuses on this area. In 2015 VATESI coordinated training
programmes and exam papers of Ignalina NPP staff, and oversaw
the examinations to evaluate competencies of Ignalina NPP
specialists responsible for nuclear safety. Ignalina NPP employees
were trained and their qualifications were assessed to both maintain
the already acquired competencies and to provide employees with
new knowledge and skills necessary for new job assignments or for
using new technologies in the decommissioning projects.

2015 m. Ignalinos AE buvo apmokyti 1 900 darbuotojų, iš jų – 184 vadovai, 821 specialistas, 864 darbininkai ir 31 tarnautojas.

In 2015, Ignalina NPP trained 1900 employees: 184 managers,
821 specialists, 864 workers, and 32 office staff.
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2015 m. Ignalinos AE apmokytų darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes

2015 m. Ignalinos AE darbuotojai buvo rengiami eiti naujas pareigas ir mokomi palaikant jau turimą kvalifikaciją. Pavyzdžiui, pirminio parengimo eiti pareigas (naujas arba rezervo) mokomąjį kursą
išklausė 172 asmenys, o radiacinės saugos užtikrinimo mokymuose ir atestacijoje dalyvavo 1 081 asmuo. Patikrintos 787 asmenų
gaisrinės saugos techninio minimumo žinios, o 1 081 asmuo buvo
apmokytas ir atestuotas atlikti darbus su potencialiai pavojinga
įranga.
35 energijos bloko valdymo skydo vadovaujantiems inžinieriams,
elektrinės pamainos viršininkams, elektrinės pamainos viršininkų
pavaduotojams (toliau – BVS darbuotojai), taip pat ir kitų Ignalinos
AE padalinių darbuotojams buvo organizuoti kvalifikacijos palaikymo mokymai, kuriuose nagrinėtos šios temos: radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo technologijos pagal B2/3/4 projektus, radioaktyviųjų atliekų cementavimo įrenginio eksploatavimas, 2015 m. pasiekti eksploatacijos nutraukimo projektų rezultatai, mokymai dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais AGA SPIROMATIC, neįprastieji įvykiai
sustabdytuose energijos blokuose.
Siekiant palaikyti BVS darbuotojų įgūdžius, organizuoti praktiniai
užsiėmimai reaktoriaus reaktyvumo ir ikikritiškumo kontrolės
klausimais. Taip pat vyko mokymai, kurių metu nagrinėta situacija, susijusi su panaudoto branduolinio kuro rinklių išlaikymo
baseinuose esančio šilumnešio temperatūros padidėjimu. VATESI
specialistai pasirinktinai dalyvauja įvairių specialybių ir lygio
Ignalinos AE darbuotojų atestavimo veikloje. Atestuojant BVS
darbuotojus, VATESI specialistas visuomet dalyvauja egzaminuojančioje komisijoje. 2015 m. dalyvauta 29 darbuotojų kvalifikacijos
patikrinimo egzaminuose, tikrinta, kaip Ignalinos AE darbuotojų kvalifikacijos užtikrinimo procese yra atrenkama, analizuojama ir panaudojama savo ir kitų BEO eksploatavimo patirtis.

821
Distribution of employees trained at Ignalina NPP in 2015 by categories

In 2015 Ignalina NPP employees were trained for new job positions and
to keep up with existing qualifications. For instance, the initial training
courses for (new or reserve) positions were attended by 172 persons
and radiation safety trainings and qualification assessment was
attended by 1,081 persons. Minimum technical fire safety knowledge
of 787 persons was tested and 1,081 persons were trained and
assessed for works using potentially hazardous equipment.
Skills maintenance trainings were arranged for 35 lead engineers
of the Unit Control Room, as well as for Heads and Deputy Heads
of shifts of the power plant (hereinafter – UCC employees), and
employees of other units of Ignalina NPP. The trainings analysed
the following subjects: technologies of radioactive waste
management under projects B2/3/4, operation of the radioactive
waste cementing machine, results of decommissioning projects
achieved in 2015, trainings on working when wearing protective
breathing apparatus AGA SPIROMATIC, unusual events in the shutdown units.
To maintain skills of UCR employees, they had practical exercise on
the reactivity and precriticality control of the reactor. Another training
event analysed a situation related to the increased temperature of a
coolant contained in the spent nuclear fuel storage pools. VATESI
specialists optionally attend qualification assessment of employees
of various occupations and levels. A VATESI specialist is always
included into the assessment panel whenever UCR employees are
assessed. In 2015, VATESI attended qualifications examinations
of 29 employees and examinations of how operational experience
of Ignalina NPP and other nuclear facilities is selected, analysed
and used in the qualification assurance process for Ignalina NPP
employees. Information collected and analysed during the inspection
confirmed that during the initial and follow-up trainings Ignalina
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Patikrinimo metu surinkta ir išanalizuota informacija patvirtino,
kad Ignalinos AE darbuotojai įvadinio ir tęstinio mokymo metu
supažindinami su aktualiais neįprastaisiais įvykiais Ignalinos AE
ir užsienio branduolinėse elektrinėse bei mokomi vertinti eksploatavimo patirtį.

Avarijų valdymas ir avarinė parengtis
Ignalinos AE yra įdiegusi technines ir organizacines priemones,
skirtas avarijų, taip pat ir mažai tikėtinų (neprojektinių), prevencijai,
tikėtinoms avarijoms valdyti, o joms įvykus, sukeltiems radiologiniams padariniams mažinti.

Ignalinos AE
Ignalina NPP

VATESI specialistai 2015 m. vykdė Ignalinos AE pateiktų saugą pagrindžiančių dokumentų, susijusių su avarijų prevencija ir valdymu,
peržiūrą ir vertinimą. VATESI išnagrinėjo Ignalinos AE pateiktus atnaujintus neprojektinių avarijų valdymo vadovus ir juos suderino.
Taip pat atliko Ignalinos AE patikrinimus, kurių metu analizuota,
kaip atliekant eksploatavimo nutraukimo ir kitus darbus vykdomi
nustatyti branduolinės saugos reikalavimai, susiję su galimų avarijų
prevencija ir valdymu bei avarinės parengties organizavimu.

NPP employees are familiarised with relevant unusual events at
Ignalina NPP and foreign nuclear power plants and are trained to
assess operational experience.

Avarijų valdymo priemonių Ignalinos AE patikrinimų metu tikrinta, kaip vykdomi Ignalinos AE darbuotojų, taip pat ir techninio pagalbos centro darbuotojų, mokymai bei pratybos, kaip saugomi,
peržiūrimi ir atnaujinami avarijų prevencijai ir valdymui skirti dokumentai. Taip pat tikrinta, kaip Ignalinos AE įgyvendina saugos
gerinimo plano priemones, susijusias su „streso testų“ rezultatais
ir išvadomis.

Ignalina NPP has implemented technical and organisational
measures to prevent accidents, including the low probability
(beyond design basis) ones, and to ensure management of potential
accidents and mitigation of radiological consequences once they
have occurred.

Avarinės parengties priemonių Ignalinos AE patikrinimų metu tikrinta, kaip naujoje ir eksploatuojamoje panaudoto branduolinio kuro
saugykloje bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginiuose įgyvendintos avarinės parengties priemonės. Patikrinimo
metu tikrinti avarinėms situacijoms likviduoti reikalingi dokumentai bei instrukcijos, domėtasi, kaip darbuotojai mokomi avarinės
parengties klausimais. Taip pat patikrinta, ar avarijoms likviduoti
skirtos priemonės bei asmeninės apsaugos priemonės saugomos
pagal VATESI reikalavimų ir Ignalinos AE avarijų valdymo instrukcijų
nuostatas.
Patikrinimų rezultatai rodo, kad Ignalinos AE tinkamai vykdo nustatytus branduolinės saugos reikalavimus, susijusius su avarijų prevencija ir valdymu, bei užtikrina Ignalinos AE avarinės parengties organizacijos veiklą. Ypatingas dėmesys skiriamas instrukcijoms (normalaus eksploatavimo, avarinių situacijų likvidavimo, neprojektinių

Accident management and emergency preparedness

In 2015 VATESI specialists reviewed and assessed safety justification
documents related to accident prevention and management,
submitted by Ignalina NPP. VATESI specialists analysed the updated
guides on management of beyond design basis accidents submitted
by Ignalina NPP and approved them. They also inspected Ignalina
NPP to analyse compliance with the set nuclear safety requirements
related to potential accident prevention and management, and to
organising emergency preparedness during decommissioning and
other works.
During inspections of emergency preparedness measures at
Ignalina NPP, VATESI inspected training and exercises of Ignalina
NPP staff and employees of the Technical Support Centre. It also
inspected the storage, reviewing and updating of documents on
accident prevention and management, and the implementation of
safety improvement measures related to “stress test” results and
conclusions.
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Inspection of emergency preparedness measures focused on their
implementation in the new and operated spent nuclear fuel storage
facility and radioactive waste management and storage installations.
Inspectors reviewed documents and instructions needed to liquidate
emergency situations and looked into emergency preparedness
trainings for employees. They also inspected if emergency liquidation
means and personal protection measures were stored in line with
VATESI requirements and Ignalina NPP emergency management
instructions.

Atliekant patikrinimą Ignalinos AE
During inspection in Ignalina NPP

avarijų valdymo vadovams, avarinės parengties instrukcijoms), susijusioms su panaudoto branduolinio kuro tvarkymu kuro išlaikymo
baseinuose bei naujų branduolinės energetikos objektų eksploatavimu. Darbai, susiję su „streso testų“ priemonių įgyvendinimu, taip
pat vykdomi tinkamai.

The inspection results show that Ignalina NPP duly complied
with the set nuclear safety requirements related to emergency
prevention and management, and ensured operations of the
Emergency Preparedness Organisation. Ignalina NPP focused
on Instructions (manuals on Ordinary Operation, Liquidation
of Emergency Situations, Management of the Beyond Design
Basis Accidents, Emergency Preparedness Instructions)
related to spent nuclear fuel management in fuel storage
pools and operation of new nuclear facilities. Works related to
the implementation of “stress test” measures were also duly
implemented.

Releases of radionuclides to the environment

Radionuklidų išmetimai į aplinką
Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir gyventojus, ribojami iš Ignalinos
AE į atmosferą ir Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumai.
2015 m. Ignalinos AE atliekamos radiologinės stebėsenos rezultatai
pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė. Iš Ignalinos AE į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumai ir jų
nulemtos gyventojų apšvitos dozės

To protect the environment and the population, activities of
radionuclides released from Ignalina NPP to the atmosphere and
the lake Drūkšiai are being limited. The 2015 radiological monitoring
results of Ignalina NPP are provided in the table 3 below.
Table 3. Activities of radionuclides released to the environment from
Ignalina NPP and the population exposure doses caused by them

Aktyvumas,
Bq/metus

Proc. nuo
ribinių
aktyvumų

Dozė, Sv

Proc. nuo
apribotosios
dozės

Type of releases

Activity,
Bq/year

Percent from
the discharge
limit

Dose, Sv

Percent from
the dose
constraint

Į atmosferą

7,231 ∙ 109

0,1236

2,332 ∙ 10–8

0.012

Į vandenį

8,208 ∙ 10

9

Iš viso

1,54 ∙ 1010

Išmetimų
rūšis

0,012

To the atmosphere

7.231 ∙ 109

0.1236

2.332 ∙ 10–8

0,0047

5,156 ∙ 10

–8

0,025

To the water

8.208 ∙ 109

0.0047

5.156 ∙ 10–8

0.025

0,1283

7,488 ∙ 10–8

0,037

Total:

1.54 ∙ 1010

0.1283

7.488 ∙ 10–8

0.037

Radiologinės stebėsenos rezultatai rodo, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai ne tik neviršija ribinių aktyvumų, bet ir sudaro labai
mažą jų dalį. 2015 m. apšvitą nuo į atmosferą išmetamų radionuklidų nulėmė radioaktyvieji aerozoliai, kadangi valdoma branduolinė reakcija, dėl kurios susidarydavo trumpaamžių radioaktyviųjų

The radiological monitoring results show that the activities of released
radionuclides were both below the discharge limits and constituted a
very small portion of these levels. In 2015, exposure to the radionuclides
released to the atmosphere was caused by radioactive aerosols, due to a
controlled nuclear reaction that generated short-lived radioactive inert
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inertinių dujų ir radioaktyviojo jodo (I-131), abiejuose reaktoriuose
nebevyksta, todėl, suskilus likutiniams radionuklidams, jų į atmosferą nebeišmetama.

gases and radioactive iodine (I-131). No nuclear reaction takes place
now in any of the reactors, thus after decay of the residual nuclides they
are no longer released to the atmosphere.

Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.9.1-2011 nustatyta,
kad gyventojų apribotoji metinė efektinė dozė, taikoma projektuojant, eksploatuojant ir nutraukiant BEO eksploatavimą, yra 0,2 mSv.
Išmatavus iš Ignalinos AE į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumus ir įvertinus jų galimą poveikį gyventojams nustatyta, kad gyventojų kritinės grupės narių apšvita yra nereikšminga ir sudaro labai
mažą apribotosios dozės dalį.

The Nuclear Safety Requirements BSR-1.9.1-2011 set the annual
effective dose constraint for the population, which has to be applied
during the nuclear facility design, operation and decommissioning, at
0.2 mSv. Based on the measurements of the activities of the radionuclides
released from Ignalina NPP to the environment and on assessment
of their potential effects on the population, the exposure incurred by
members of the population reference group was found insignificant and
constituted only a very small portion of the dose constraint.

2015 m. VATESI atliko Ignalinos AE radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymo, šalinant medžiagas ir atliekas
iš kontroliuojamosios zonos, patikrinimą bei į aplinką išmetamų
radionuklidų gama spektrometrinius ir radiometrinius matavimus.
Patikrinimo metu pasirinktų medžiagų ir mėginių matavimų rezultatai parodė, kad mėginių savitieji aktyvumai neviršija nebekontroliuojamųjų lygių.
Į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumų kontrolės rezultatai rodo,
kad 2015 m. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo parengiamieji
darbai bei 1-ojo energijos bloko išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų darbai buvo vykdomi saugiai.

In 2015 VATESI inspected clearance levels of material and waste.
They also performed gamma spectrometry and radiometric
measurements of radioanuclide releases to the environment. The
measurements of samples of material and waste selected during
the inspection demonstrated that activity concentrations of the
samples did not exceed the clearance levels.
The results of activities of radionuclides released into the environment
showed that in 2015 the preparatory decommissioning works of
Ignalina NPP and works of dismantling and decontamination of Unit
1 were performed safely.

Supervision of radioactive
Radioaktyviųjų
atliekų
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waste management
tvarkymo priežiūra

Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai aktyvių
radioaktyviųjų atliekų atliekynas

Model of Repository for Low and Intermediate
Level Short-lived Radioactive Waste
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Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
priežiūra

Branduolinio kuro tvarkymas Ignalinos AE energijos blokuose
2015 m. kuro iškrovimas iš Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko reaktoriaus į išlaikymo baseinus nebuvo vykdomas – reaktoriuje yra likusios 1 134 panaudoto branduolinio kuro rinklės (PŠIR). Paskutinės
PŠIR iš Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko reaktoriaus buvo iškrautos 2009 m. Iškrautos PŠIR saugomos Ignalinos AE energijos blokų
panaudoto branduolinio kuro laikymo baseinuose (7 175 PŠIR 1-ojo
bloko baseinuose ir 7 246 – 2-ojo bloko baseinuose), vėliau jas planuojama perkelti saugoti į naują laikinąją panaudoto branduolinio
kuro saugyklą (LPBKS). Tolesnis PŠIR iškrovimas iš reaktoriaus
2-ojo energijos bloko vyks tik pradėjus eksploatuoti LPBKS. 2015 m.
1-ajame ir 2-ajame energijos blokuose pradėtas būtinų duomenų
rinkimas galutinei nesandarių PŠIR klasifikacijai parengti.

Panaudoto branduolinio kuro saugyklos
Ignalinos AE teritorijoje eksploatuojamoji panaudoto branduolinio
kuro sausojo tipo tarpinio saugojimo saugykla (PBKS) yra visiškai užpildyta. Joje saugoma 118 konteinerių (20 konteinerių CASTOR RBMK

Supervision of radioactive
waste management

Management of nuclear fuel in Ignalina NPP units
In 2015 fuel removal from the reactor of Ignalina NPP Unit 2 did not
take place, as 1,134 spent nuclear fuel assemblies (hereinafter SNFAs) are still being stored in the reactor’s core. The last SNFAs
from the reactor of Ignalina NPP Unit 1 were removed in 2009. The
removed SNFAs are stored in the spent nuclear fuel storage pools
of Ignalina NPP (7175 SNFAs in the pools of Unit 1, and 7246 SNFAs
in the pools of Unit 2), and later the SNFAs will be transferred for
storage to the new interim spent fuel storage facility (hereinafter –
ISFSF). Subsequent removal of SNFAs from the reactor’s core of
Unit 2 may continue only after the start of operation of ISFSF. In
2015 collection of data required to develop the final classification of
damaged SNFAs was started in Units 1 and 2.

Spent nuclear fuel storage facilities
The interim dry type spent fuel storage facility (hereinafter – SFSF)
operated in the territory of Ignalina NPP is fully loaded. A total of
118 casks with spent nuclear fuel (20 type CASTOR RBMK casks and
98 type CONSTOR RBMK-1500 casks) are stored in SFSF. Each cask
there contains 51 SNFAs emitting heat. The total number of spent
nuclear fuel assemblies stored in this storage facility is 6,018. The
spent nuclear fuel stored in the facility has Uranium (U-235) of 2 per
cent of initial enrichment.
In line with the Law on Nuclear Safety and terms of License No. 3/2000(P)
for the operation of SFSF issued by VATESI, in Q2 2015 Ignalina NPP
developed the Periodic Safety Assessment Report of the operated
SFSF, and submitted it for VATESI assessment. The report included
information related to safety of the operated SFSF. Having analysed
and assessed the above report, VATESI provided comments on it.

Patikrinimų metu panaudoto branduolinio kuro saugykloje
During inspection in spent nuclear fuel storage facility

At the operated SFSF the stored casks are supervised and regular
checks are performed in accordance with the procedures approved
by Ignalina NPP and normative legislation.
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ir 98 konteineriai CONSTOR RBMK-1500) su panaudotu branduoliniu
kuru. Kiekviename konteineryje yra 51 panaudoto branduolinio kuro
šilumą išskirianti rinklė. Bendras panaudoto branduolinio kuro rinklių,
saugomų saugykloje, kiekis yra 6 018. Saugykloje saugomas 2 proc.
urano (U-235) pradinio įsodrinimo panaudotas branduolinis kuras.
Ignalinos AE, vadovaudamasi Branduolinės saugos įstatymo ir
2004 m. VATESI išduotos licencijos Nr. 3/2000(P) eksploatuoti PBKS
galiojimo sąlygų reikalavimais, 2015 m. II ketvirtį parengė ir pateikė
vertinti VATESI eksploatuojamos PBKS periodinio saugos vertinimo
ataskaitą, kurioje išdėstė informaciją, susijusią su eksploatuojamos
PBKS sauga. VATESI, išnagrinėjusi ir įvertinusi minėtą ataskaitą, pateikė jai pastabų ir komentarų.
Pagal Ignalinos AE patvirtintas procedūras ir normatyvinius teisės
aktus eksploatuojamojoje PBKS atliekama saugomų konteinerių
priežiūra ir jų periodinis tikrinimas.
Įgyvendindama naujos LPBKS projektą (toliau – B1 projektas),
2015 m. I pusmetį Ignalinos AE pagal suderintą su VATESI LPBKS
„šaltųjų“ bandymų programos I dalį atliko LPBKS esančių įrenginių
„šaltuosius“ bandymus (t. y. bandymus, kurių metu nenaudojamas
panaudotas branduolinis kuras) ir pateikė šių bandymų ataskaitą.
2015 m. III ketvirtį VATESI išnagrinėjo gautą ataskaitą ir pateikė išvadas dėl jos trūkumų, kuriuos Ignalinos AE privalo ištaisyti.
2015 m. II ketvirtį VATESI suderino Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų išlaikymo baseinų salių (toliau – IBS) įrangos 3 tipų amortizatorių modifikaciją. Ši modifikacija susijusi su amortizatorių konstrukciniais pakitimais, atsiradusiais įgyvendinant B1 projektą.
2015 m. III ketvirtį VATESI, išnagrinėjusi ir įvertinusi Ignalinos AE pateiktus konteinerių CONSTOR RBMK1500/M2 modifikacijos atnaujintus saugą pagrindžiančius dokumentus, atsižvelgdama į anksčiau
jiems VATESI teiktas pastabas, šią modifikaciją suderino.
Taip pat 2015 m. III ketvirtį VATESI išnagrinėjo Ignalinos AE 1-ojo ir
2-ojo blokų IBS pagrindinių kranų modifikacijos saugą pagrindžiančius dokumentus ir, Ignalinos AE atlikus pataisymus pagal VATESI
pastabas, juos suderino. Minėtos modifikacijos turi būti atliktos iki
Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų IBS įrenginių „šaltųjų“
bandymų pradžios.
2015 m. IV ketvirtį VATESI išnagrinėjo Ignalinos AE pateiktą „šaltųjų“ bandymų Ignalinos AE 1-ajame ir 2-ajame blokuose programos
II dalį ir po atliktų pataisymų pagal VATESI pastabas ją suderino. Tuo
pačiu VATESI suderino visą LPBKS pripažinimo tinkama eksploatuoti programą (bendroji, I ir II dalys) pagal B1 projektą.

Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla
New spent nuclear fuel storage facility

To implement the project of the new interim spent fuel storage
facility (hereinafter – ISFSF) (hereinafter – project B1), in QI
2015 Ignalina NPP performed cold tests (i.e., tests performed
without using spent nuclear fuel) of ISFSF equipment in line with
Part I of the Cold Test Programme of ISFSF approved by VATESI,
and submitted the test report. In Q3 2015 VATESI analysed the
received report and provided comments on its shortcomings that
must be eliminated by Ignalina NPP.
In Q2 2015 VATESI approved the modification of 3 types of shock
absorbers of equipment in the SNFA storage pool halls (hereinafter –
SPHs) in both units of Ignalina NPP. The modification is related to
design changes of the shock absorbers that occurred during the
implementation of project B1.
Having analysed and assessed safety justification documents for the
modification of casks CONSTOR RBMK1500/M2 updated by Ignalina
NPP based on previous VATESI comments, VATESI approved the
modification in Q3 2015.
Furthermore, in Q3 2015 VATESI analysed safety justification
documents for the modification of the existing main cranes in the
SPHs of both units of Ignalina NPP. VATESI approved the documents
after Ignalina NPP corrected them based on VATESI comments. The
above modifications must be completed before the start of cold tests
of SPH equipment of Ignalina NPP Units 1 and 2.
In Q4 2015 VATESI analysed Part II of the Cold Test Programme of
Ignalina Units 1 and 2 submitted by Ignalina NPP and approved it
after it was corrected based on VATESI comments. At the same time
VATESI approved the entire ISFSF commissioning programme under
project B1 (including the general, Part I, Part II).
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2015 m. IV ketvirčio pabaigoje Ignalinos AE pateikė atsakymus į
VATESI teiktas pastabas dėl pažeisto panaudoto branduolinio kuro
tvarkymo techninio projekto ir preliminarios saugos analizės ataskaitos. Pažeistas naudotas branduolinis kuras Ignalinos AE bus
tvarkomas po to, kai visas nepažeistas bei nesandarus panaudotas
branduolinis kuras bus iškrautas iš Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų IBS ir perkeltas į LPBKS.

At the end of Q4 2015 Ignalina NPP submitted answers to VATESI
comments on the Technical Design of Damaged Spent Nuclear
Fuel Management and the Preliminary Safety Analysis Report.
Management of damaged spent nuclear fuel at Ignalina NPP
will take place after all the intact and damaged spent nuclear
fuel is removed from the storage pools of both units and stored
at ISFSF.

LPBKS eksploatavimo pradžia numatyta 2017 m. II ketvirtį. B1 projekto įgyvendinimas vėluoja daugiau nei 6 metus.

The start of operation of ISFSF is planned for Q2 2017. The
implementation of project B1 is delayed by more than 6 years.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai

Radioactive waste management facilities

Kietosios radioaktyviosios atliekos

Solid radioactive waste

Eksploatuojant Ignalinos AE susidarė nemažai kietųjų radioaktyviųjų
atliekų. Šios atliekos saugomos Ignalinos AE teritorijoje esančiose
kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklose (Ignalinos AE pastatuose).
Kiek buvo sukaupta kietųjų radioaktyviųjų atliekų iki 2016 m., nurodyta schemoje.

Considerable amounts of solid radioactive waste were generated
during the operation of Ignalina NPP. The waste is stored in solid
radioactive waste storage facilities (buildings) located in the
territory of Ignalina NPP. The volumes of the solid radioactive waste
accumulated up to 2016 are presented in the table below:

Atliekų kiekis, m3
Sukaupta iki 2016-01-01

Waste volume, m3
Accumulated by 01.01.2016

III grupė 914
II grupė, nedegiosios 3 056
II grupė, degiosios 2 252
I grupė, nedegiosios 8 706
I grupė, degiosios 11 768

Group 3, 914
Group 2, incombustible 3 056
Group 2, combustible 2 252
Group 1, incombustible 8 706
Group 1, combustible 11 768

12 000

12 000

10 000

10 000

8 000

8 000

6 000

6 000

4 000

4 000

2 000

2 000

0

0

Iš viso 26 696 m3

In total 26 696 m3
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Class A waste (in line with the classification prescribed in the
Nuclear Safety Regulations BSR-1.9.2-2011) has to be disposed
of in a very low-level radioactive waste repository. Prior to the
disposal, this waste will be stored in a Very Low-Level Radioactive
Waste Storage Facility, from there will be delivered to the repository
no less than once every two years. Approximately 4,000 m3 of
radioactive waste may be stored in this storage facility. On 16 May
2013 VATESI licensed the operation of a Very Low-Level Radioactive
Waste Storage Facility, and on 28 May 2013 issued a permit to start
its commercial operation. By 2015, 2,936 m3 of radioactive Class A
waste was transferred to this storage facility.

Atliekų radioaktyvumo matavimo įrenginys
Radwaste activity measurement equipment

A klasės atliekos (pagal branduolinės saugos reikalavimuose BSR3.1.2-2010 nustatytą klasifikaciją) turi būti padėtos į labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Prieš padedant šios atliekos
bus saugomos labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykloje, iš kurios atliekos vežamos į atliekyną ne rečiau kaip kas 2 metus. Saugykloje galima sutalpinti iki 4 000 m3 radioaktyviųjų atliekų.
2013 m. gegužės 16 d. VATESI išdavė licenciją eksploatuoti labai
mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą, o 2013 m. gegužės
28 d. – leidimą pradėti pramoninį šios saugyklos eksploatavimą. Iki
2015 m. pradžios saugykloje buvo sudėta 2 936 m3 radioaktyviųjų
A klasės atliekų.

Ignalina NPP operates equipment to verify waste compliance with
the clearance levels, i.e., it determines, if potentially non-radioactive
waste is actually non-radioactive. The equipment is installed in
buildings 159B and B10 of Ignalina NPP. In 2015, 4,543 m3 of waste
was transferred there. After measurements 4,458 m3 of waste was
found to be non-radioactive.

Liquid radioactive waste
Liquid radioactive waste is also generated at Ignalina NPP. It is
evaporated in special evaporation facilities, and the evaporation
concentrate is bituminised (solidified). The steam that is generated
during the evaporation is filtered through special ion exchange and
perlite filters that retain radionuclides. The filters are then cemented
and stored as radioactive waste in the cemented radioactive waste
storage facility (Ignalina NPP building 158/2).

Ignalinos AE eksploatuojami įrenginiai, kuriais išmatuojama, ar
atliekos atitinka nebekontroliuojamuosius atliekų lygius, t. y. nustatoma, ar potencialiai neradioaktyviosios atliekos ir yra neradioaktyvios. Šie įrenginiai sumontuoti Ignalinos AE 159B ir B10 pastatuose.
2015 m. čia buvo pervežta 4 543 m3 atliekų. Jas išmatavus nustatyta,
kad 4 458 m3 šių atliekų yra neradioaktyviosios.

Skystosios radioaktyviosios atliekos
Ignalinos AE taip pat susidaro skystųjų radioaktyviųjų atliekų, kurios
garinamos specialiuose garinimo įrenginiuose, o garinimo likutis
bitumuojamas (sukietinamas). Garinant susidarę garai filtruojami
specialiais jonų mainų bei perlito filtrais, sulaikančiais radionuklidus. Šie filtrai vėliau cementuojami ir kaip radioaktyviosios atliekos
saugomi cementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykloje (Ignalinos AE
158/2 pastate).

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų rūšiavimo įrenginiai
Solid radwaste sorting equipment
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During 2015, 33.4 m3 of bituminised radioactive waste was transferred
to the bituminised radioactive waste storage facility (Building 158). By
2016, 14,417 m3 of bituminised radioactive waste was accumulated
in this storage facility. In 2015, 156.27 m3 of radioactive waste was
processed in the cementation facility. The total processed quantity
is 976.27 m3. In 2015, 1,219 cemented waste packages (drums) were
produced and are now stored in the cemented waste storage facility
(Building 158/2). By 2016, 9,711 cemented waste packages (drums)
were produced.

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų smulkinimo įrenginys
Solid radwaste cutting equipment

Per 2015 m. bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykloje (158 pastatas) sukaupta 33,4 m3 bitumuotų atliekų. Iki 2016 m. šioje saugykloje
buvo 14 417 m3 bitumuotų atliekų. 2015 m. cementavimo įrenginyje perdirbta 156,27 m3 radioaktyviųjų atliekų. Iš viso jų perdirbta
976,27 m3. 2015 m. pagaminta 1 219 cementuotų atliekų pakuočių
(statinių), kurios saugomos cementuotų radioaktyviųjų atliekų saugykloje (158/2 pastatas). Iki 2016 m. pagaminta 9 711 cementuotų
atliekų pakuočių.
Siekiant sutvarkyti Ignalinos AE esančias kietąsias radioaktyviąsias
atliekas pagal naujausius reikalavimus, būtina iš esamų saugyklų
atliekas išimti, apdoroti ir parengti dėti į atliekyną. 2009 m. lapkričio
mėn. Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrai kietųjų radioaktyviųjų
atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo
įrenginių techninį projektą (B2 projekto 1 dalis). Išnagrinėjusi ir suderinusi visus pateiktus dokumentus VATESI 2011 m. balandžio mėn.
išdavė Ignalinos AE licenciją, suteikiančią teisę statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginius. 2015 m. buvo vykdomi įrangos montavimo
darbai pagal šį projektą. VATESI 2015 m. nagrinėjo Ignalinos AE pateiktus B2 projekto 1 dalies modifikacijų, atliekamų statybos metu,
dokumentus ir bandymų be radioaktyviųjų medžiagų programą.
2010 m. liepos mėn. Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrai kietųjų
radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 157 ir 157/1 pastatų techninį projektą bei saugos analizės ataskaitą (B2 projekto 2 dalis). Peržiūrėjus
šiuos dokumentus, pateikta pastabų. 2010–2014 m. vyko dokumentų

To manage the solid radioactive waste located at Ignalina NPP in line
with the most recent requirements, the waste needs to be retrieved
from the storage facilities, resorted, treated and conditioned and
prepared for disposal to the repository. In November 2009, Ignalina
NPP submitted for VATESI’s review the technical design for the solid
waste retrieval from buildings 155 and 155/1 and for a sorting facility
of the retrieved waste (Project B2, Part 1). Having reviewed all the
submissions, in April 2011 VATESI licensed Ignalina NPP to install
equipment of solid waste retrieval from buildings 155 and 155/1 and
of the sorting facility of the retrieved waste. Equipment installation
works under the project took place in 2015. In 2015 VATESI analysed
documents of construction modifications of Project B2, Part 1
submitted by Ignalina NPP, and the Cold Test Programme.
In July 2010, Ignalina NPP submitted for VATESI’s review the
technical design and the safety analysis report for the solid waste
retrieval from buildings 157 and 157/1 (Project B2, Part 2). These
documents were reviewed and comments were provided. Document
coordination took place in 2010-2014. In 2014 Ignalina NPP
submitted corrected aforementioned and other safety justification
documents that were approved by VATESI in December 2014. After
this approval, Ignalina NPP started modifying buildings 157 and
157/1 and installing the retrieval installations. The retrieved waste
would be transported, then processed (pressed, cemented or
incinerated) and stored in the solid radioactive waste management
facilities (B3/4 project).
On 27 August 2009, VATESI issued the licence to Ignalina NPP to build
the solid radioactive waste management facilities (B3/4 project).
All the solid radioactive waste generated during the operation and
decommissioning of Ignalina NPP will be managed and stored
for approximately a 50-year period in the solid radioactive waste
management facilities under modern international requirements.
In 2015 equipment installation works of these facilities took place.
In 2015 VATESI analysed documents of construction modifications
of project B3/4 and the Cold Test Programme submitted by
Ignalina NPP.
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Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
Solid radwaste treatment

derinimas ir 2014 m. Ignalinos AE pateikė pataisytus minėtus bei
kitus saugą pagrindžiančius dokumentus, kuriuos 2014 m. gruodžio
mėn. VATESI suderino. Po šio suderinimo Ignalinos AE pradėjo vykdyti 157 ir 157/1 pastatų modifikaciją. Išimtos atliekos bus pervežtos, vėliau tvarkomos (supresuojamos, cementuojamos arba deginamos) ir saugomos kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose (B3/4 projektas).
2009 m. rugpjūčio 27 d. VATESI išdavė licenciją statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius (B3/4 projektas). Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių komplekse pagal šiuolaikinius
tarptautinius reikalavimus bus tvarkomos ir iki 50 metų saugomos
visos Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo metu
susidariusios kietosios radioaktyviosios atliekos. 2015 m. vyko šio
komplekso įrangos montavimo darbai. Taip pat VATESI 2015 m. nagrinėjo Ignalinos AE pateiktus B3/4 projekto modifikacijų, atliekamų
statybos metu, dokumentus ir bandymų be radioaktyviųjų medžiagų
programą.

Radioaktyviųjų atliekų atliekynai
Labai mažai aktyvios radioaktyviosios atliekos galutinai bus sutvarkytos tik tada, kai bus padėtos į atliekyną su nesudėtingais dirbtiniais (inžineriniais) barjerais. Tokį atliekyną Ignalinos AE planuoja
įrengti iki 2018 m. Jame numatoma saugoti apie 60 000 m3 labai

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
Solid radwaste treatment

Radioactive waste repositories
Very low-level radioactive waste will be finally managed only after
they are placed in the repository with simple artificial (engineering)
barriers. Ignalina NPP plans to install such a repository by 2018. It
plans to place 60,000 m3 of very low-level radioactive waste. Having
assessed all the safety justification documents, in 2015 VATESI issued
a license authorising to build and operate a very low-level radioactive
waste repository. There are plans to operate the repository by 2038.
Then the repository will be closed and maintained.
On 27 May 2015 VATESI received an application from Ignalina NPP
to license the construction and operation of a near-surface low and
intermediate level short-lived radioactive waste repository. Based on
the application, documents were submitted for VATESI’s review and
approval. At the end of 2015 Ignalina NPP submitted the construction
designs and safety analysis report to VATESI.
All the radioactive waste that due to its properties may not be
placed in very low, low or intermediate level radioactive waste
repositories (spent nuclear fuel and long-lived radioactive waste)
must be placed in a geological repository. It is a repository installed
deep underground, in the depth of several hundred metres, where
natural barriers (deep rock formations) and several complementary
artificial (engineering) barriers ensure the protection of population
and the environment against ionising radiation.
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mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų. 2015 m. VATESI, įvertinusi visus
saugą pagrindžiančius dokumentus, išdavė licenciją, suteikiančią
teisę statyti ir eksploatuoti labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų
atliekyną. Atliekyną planuojama eksploatuoti iki 2038 m. Vėliau bus
vykdoma uždaryto atliekyno priežiūra.
2015 m. gegužės 27 d. VATESI gavo Ignalinos AE paraišką išduoti
licenciją statyti ir eksploatuoti mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną. Pagal paraišką buvo
teikiami dokumentai VATESI peržiūrai ir įvertinimui. 2015 m. pabaigoje Ignalinos AE VATESI peržiūrai pateikė atliekyno statybos projektą ir saugos analizės ataskaitą.
Visos radioaktyviosios atliekos, kurių dėl jų savybių negalima dėti
į labai mažai aktyvių ar mažai ir vidutiniškai aktyvių radioaktyviųjų
atliekų atliekynus (panaudotas branduolinis kuras ir ilgaamžės radioaktyviosios atliekos), turi būti padėtos į giluminį atliekyną. Tai žemės
gelmėse, kelių šimtų metrų gylyje, įrengtas atliekynas, kuriame žmonių ir aplinkos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio
užtikrina natūralūs gamtiniai barjerai (giliai slūgsančios uolienos) ir
keletas vienas kitą papildančių dirbtinių (inžinerinių) barjerų.
Giluminio atliekyno įrengimą Lietuvoje numato 2015 m. gruodžio
23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo plėtros programa. Joje teigiama, kad 2016–2017 m.
bus parengtas giluminio atliekyno plėtros projektas, kuriame bus
numatytas projekto įgyvendinimo grafikas, nustatyta, kokių prireiks
pirminių tyrimų, kokia jų apimtis, kaip bus administruojamas atliekyno projektavimas, statyba ir eksploatavimas. Atliekyno vieta turi
būti parinkta ir jos tyrimai baigti iki 2033 m. 2035–2038 m. planuojama parengti statybos projektą ir iki 2066 m. pastatyti atliekyną bei
pasirengti jį eksploatuoti.

Furthermore, installation of a geological repository is included
into the Radioactive Waste Management Development Programme
approved by the Government of the Republic of Lithuania on
23 December 2015. It establishes that a draft development project for
a geological repository will be drawn up. The draft project will include
the project implementation schedule, required initial tests and their
scope, and administration of the repository design, construction and
operation works. The repository location shall be selected and tested
by 2033. Construction designs shall be developed in 2035–2038, and
construction and preparation for operation - by 2066.

The closed Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility
Since 2002, the supervision of Mašiagala Radioactive Waste Storage
Facility and monitoring of the environment have been performed
by the Radioactive Waste Management Agency (RATA). The main
objective of the monitoring is to ascertain that Maišiagala Storage
Facility does not pose a hazard to the public or the environment.
RATA is continuously monitoring whether radionuclides from the
storage facility are released to the environment.
In May 2006, VATESI licensed RATA to supervise the closed
Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility. In the same year,
safety improvement works were carried out: new safety barriers (a
system of soil and two water-resistant membranes) were installed
in the storage facility. These barriers protect the radioactive waste

Uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūrą ir aplinkos stebėseną nuo 2002 m. vykdo VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). Svarbiausias stebėsenos tikslas – įsitikinti, ar Maišiagalos saugykla nekelia pavojaus žmonėms ir
aplinkai. RATA nuolat stebi, ar iš saugyklos į aplinką nepatenka
radionuklidų.
2006 m. gegužės 26 d. VATESI išdavė RATA licenciją, leidžiančią vykdyti uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūrą. Tais pačiais metais atlikti saugos gerinimo darbai – įrengti nauji
saugyklos apsaugos barjerai – grunto ir dviejų vandeniui nelaidžių

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla
Maišiagala radwaste storage facility
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membranų sistema. Šie barjerai apsaugo saugykloje laikomas radioaktyviąsias atliekas nuo vandens, kuris galėtų išplauti saugykloje
esančius radionuklidus.

stored in the storage facility from water, which could leach the
radionuclides from the storage facility.

Nuo 1994 m. vykdomas nuolatinis saugyklos aplinkos taršos radionuklidais stebėjimas. Saugyklos aplinkai stebėti išgręžta dešimt gręžinių, iš jų sistemingai imami gruntinio vandens mėginiai.
Vykdant Maišiagalos saugyklos stebėseną tiriama, ar saugykloje
esančių radionuklidų nepatenka į gruntinius vandenis. Vienas pagrindinių rodiklių, nusakančių saugyklos barjerų efektyvumą, yra
tričio, mobiliausio radionuklido, tūrinis aktyvumas gręžiniuose
esančiame vandenyje. Remiantis Maišiagalos saugyklos aplinkos
stebėsenos ataskaitomis, maksimalus tričio aktyvumas gręžiniuose sumažėjo po 2006 m. atliktų saugos gerinimo darbų. 2015 m.
buvo fiksuojamas maksimalios tričio koncentracijos įvairiuose stebimuose šuliniuose sumažėjimas nuo 10 iki 30 kartų lyginant su
tričio koncentracijomis iki saugos gerinimo darbų. Tokie rezultatai
patvirtina naujų barjerų efektyvumą. Maksimalios tričio aktyvumo
vertės Maišiagalos saugyklos stebėsenos šuliniuose (Bq/l) 2006–
2015 m. pateiktos diagramoje.

Continuous monitoring of the storage facility for environmental
radionuclide contamination has been taking place since 1994. Ten
wells were bored to monitor the environment of the storage facility, and
ground water is regularly sampled there. The monitoring of Maišiagala
Radioactive Waste Storage Facility verifies whether radionuclides from
the storage facility penetrate to the ground water. The main indicator of
the efficiency of the storage facility’s barriers is the volumetric activity
of tritium, the most mobile radionuclide, in the water of the monitoring
wells. According to safety monitoring reports of Maišiagala Radioactive
Waste Storage Facility, the maximum volumetric activity of tritium in the
wells was reduced upon completion of the safety improvement works in
2006. In 2015 the maximum decrease of tritium concentration – from
10 to 30 times as compared to tritium concentrations before the safety
improvement works – was registered in various monitoring wells.
These results confirm the efficiency of the new barriers. The maximum
values of tritium activity in the monitoring wells of Maišiagala Storage
Facility (Bq/l) in 2006–2015 are presented in a diagram below.
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Preliminariame saugyklos eksploatavimo nutraukimo plane įtvirtinta nuostata, kad, įrengus naujus radioaktyviųjų atliekų atliekynus
Ignalinos AE, Maišiagalos saugykloje saugomos radioaktyviosios
atliekos turės būti išimtos, galutinai apdorotos ir perkeltos į naujus
atliekynus, o teritorija perduota nekontroliuojamai naudoti Širvintų
rajono savivaldybei.
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The Preliminary Decommissioning Plan of the storage facility
includes the provision that after completion of the construction of
the new radioactive waste storage repositories at Ignalina NPP the
radioactive waste stored in Maišiagala Radioactive Waste Storage
Facility has to be retrieved, processed and disposed of in the new
repositories, and the territory will be handed over to Širvintos
District Municipality for control-exempt use.
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Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla
Maišiagala radwaste storage facility

Šiuo metu dar neįrengti radioaktyviųjų atliekų atliekynai prie
Ignalinos AE, todėl preliminariame Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo plane pasirinktas atidėto išmontavimo būdas, t. y.
radioaktyviosios atliekos ir radionuklidais užteršti įrenginiai saugomi
tol, kol bus įrengti radioaktyviųjų atliekų atliekynai. Preliminariame
saugyklos eksploatavimo nutraukimo plane numatyti pagrindiniai
Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimo
etapai, pagal radioaktyviųjų atliekų klases įvertinti susidarysiantys
radioaktyviųjų atliekų kiekiai bei parinkti atliekų išėmimo įrenginiai ir priemonės, padėsiančios atlikti pirminį radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą: išėmimą iš kaupo, rūšiavimą pagal apšvitos dozės
galią ir pakrovimą į pervežti pritaikytus konteinerius. Maišiagalos
saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbai prasidės Lietuvos
Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo ir gavus atitinkamą VATESI licenciją. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa, patvirtinta
Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d., nustato, kad atliekos iš saugyklos bus išimtos ir teritorija sutvarkyta iki 2023 m., įgyvendinant ES
finansuojamą projektą.

No radioactive waste repositories have been installed at Ignalina
NPP, thus the Preliminary Decommissioning Plan of Maišiagala
Radioactive Waste Storage Facility includes the delayed dismantling
option, i.e., radioactive waste and equipment contaminated with
radionuclides will stored until radioactive waste repositories are
installed. The Preliminary Decommissioning Plan includes the main
decommissioning phases of Maišiagala Storage Facility, volumes
of radioactive waste to be generated and assessed according to
radioactive waste classes, waste retrieval installations selected
and measures that will facilitate the pre-treatment of radioactive
waste management and loading into suitable shipping containers.
Decommissioning works of Maišiagala Radioactive Waste Storage
Facility will start when the Government passes a decision on the
decommissioning of Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility
and VATESI issues the relevant licence. The Radioactive Waste
Management Development Programme approved by the Government
of the Republic of Lithuania on 23 December 2015 establishes that
waste will be retrieved from the storage facility and the territory will
be cleaned up by 2023, by implementing a project financed by the
European Union (hereinafter – EU).

Control
Branduolinio
ginklo
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Branduolinio ginklo
neplatinimo
kontrolė

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimas – tai
kompleksinė veikla, apimanti TATENA ir Europos atominės energijos
bendrijos (Euratomas) garantijų įgyvendinimo, branduolinių dvejopo
naudojimo prekių kontrolės ar branduolinių bandymų uždraudimo
srities veiklą.

TATENA ir Euratomo garantijų įgyvendinimas

Control over
non-proliferation
of nuclear weapons

The implementation of the commitments on non-proliferation of
nuclear weapons covers implementation of IAEA and European
Atomic Energy Community (Euratom) safeguards, and aspects of
control activities over dual-use nuclear goods or the Comprehensive
Nuclear Test-Ban Treaty.

Implementation IAEA and Euratom safeguards

TATENA ir Euratomo garantijos – tai TATENA ir Europos Komisijos
taikomos priemonės, kuriomis siekiama patikrinti, kaip vykdomi pagal Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo prisiimti įsipareigojimai, norint užkirsti kelią naudoti branduolinę energiją ne taikiems
tikslams.

IAEA and Euratom safeguards are measures applied by IAEA and
the European Commission aiming to verify compliance with the
commitments undertaken under the Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons, and aimed to prevent the use of nuclear energy
for non-peaceful purposes.

1991 m. Lietuva prisijungė prie Branduolinio ginklo neplatinimo
sutarties, šitaip įsipareigodama, kad visa veikla, susijusi su branduolinėmis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje bus naudojama tik
taikiems tikslams.

In 1991, Lithuania joined the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons undertaking that all nuclear material-related activities are
used only for peaceful purposes in the Republic of Lithuania.

Pagal ES ne branduolinio ginklo valstybėms taikomo trišalio garantijų susitarimo, kuris Lietuvoje galioja nuo 2008 m. sausio 1 d.,
papildomąjį protokolą už tam tikros informacijos pateikimą TATENA
atskirai atsako šalis ir Europos Komisija, o dalis informacijos yra
bendros atsakomybės. VATESI pagal valstybės kompetenciją 2015 m.
surinko ir apibendrino informaciją apie veiklą branduolinės energijos panaudojimo srityje Lietuvoje ir ją pateikė Europos Komisijai bei
TATENA. Įgyvendindama papildomojo protokolo reikalavimus, pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui taip pat pateikė informaciją apie
kontroliuojamų branduolinės paskirties įrenginių ir technologijų
eksportą iš Lietuvos.

According to the Additional Protocol to the Trilateral Safeguards
Agreement applicable in the EU for non-nuclear weapons states,
which has been valid in Lithuania since 1 January 2008, the
respective Member State and the European Commission bear
separate responsibilities for submission of specific information, but
a certain part of the information falls under shared responsibility. In
2015 VATESI, by exercising the competence of the state, collected
and summarised information about activities in nuclear energy area
in Lithuania and submitted it to the European Commission and IAEA.
To implement the requirements of the Additional Protocol, quarterly
reports were submitted on Lithuania’s export of nuclear equipment
and technologies under control.

Pagal susitarimą dėl garantijų taikymo (pasirašytas 1992 m.) ir
jo papildomąjį protokolą (pasirašytas 1998 m.) vykdomi patikrinimai suteikia galimybę TATENA padaryti išvadą, kad visos šalies deklaruotos branduolinės medžiagos naudojamos tik taikiems tikslams ir nėra įrodymų apie nedeklaruotas branduolines

Inspections carried out under the Agreement on Application of IAEA
Safeguards (signed in 1992) and its Additional Protocol (signed in 1998)
have enabled IAEA to draw the conclusion that all the declared nuclear
material in Lithuania was used for peaceful purposes only and no proof
of undeclared nuclear activities was discovered. IAEA provided the first
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such conclusion on Lithuania in 2003 and has reiterated it annually
since. In the IAEA Safeguards Implementation Report for 2015, this
positive conclusion on Lithuania was reiterated for twelfth successive
time. The IAEA is able to draw such conclusion by inspecting nuclear
material, nuclear facilities and the overall activity of the country in
using nuclear energy according to the Agreement on Application of
IAEA Safeguards and its Additional Protocol.

Branduolinių medžiagų mėginiai vienoje iš MBZ
Samples of nuclear material in one of MBA

medžiagas bei veiklą. Pirmąją tokią išvadą apie Lietuvą TATENA
pateikė 2003 m. ir vėliau kasmet ją pakartoja. 2015 m. išleistoje TATENA garantijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitoje ši teigiama
išvada Lietuvai pakartota jau dvyliktą kartą. 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 papildomąjį
protokolą.
Nuo 2008 m. sausio 1 d., Lietuvai perėjus prie trišalio susitarimo,
vietoje anksčiau buvusios vienos medžiagų balanso zonos (MBZ) –
WLTC, kuriai buvo priskirtos visos Lietuvos teritorijoje esančios branduolinės medžiagos, išskyrus branduolinį kurą, esantį
Ignalinos AE, Europos Komisija kiekvienai įmonei, organizacijai
ar institucijai, turinčiai branduolinių medžiagų, suteikia atskirus
MBZ kodus. 2015 m. Lietuvoje buvo 17 aktyvių MBZ kodų, iš jų VĮ
Ignalinos atominei elektrinei priklausė 4, VĮ RATA – 2, VATESI –
1. Likę 10 kodų žymi ūkio subjektų, turinčių mažus branduolinių
medžiagų kiekius, medžiagų balanso zonas. VATESI priklausančioje WLTC medžiagų balanso zonoje yra apskaitomos medžiagos tų branduolinių medžiagų turėtojų, kurie neturi joms Europos
Komisijos priskirtų zonų. Per 2015 m. buvo apskaitytos UAB
„Lokmis“, Krašto apsaugos ministerijos, Gamtos tyrimų centro ir
mokslinio-techninio susivienijimo UAB „Novatex“ branduolinės
medžiagos. Nuolat deklaruojamų branduolinių medžiagų WLTC
medžiagų balanso zonoje nebuvo.

From 1 January 2008, after Lithuania’s transition to the Trilateral
Safeguards Agreement, instead of a previously used single material
balance area (hereinafter – MBA), WLTC ,to which all nuclear material
in the territory of Lithuania (excluding nuclear fuel at Ignalina NPP)
had been assigned, the EC has allocated individual MBA codes to each
company, organisation or institution having nuclear material at its
disposition. In 2015 Lithuania had 17 MBA codes, including 4 assigned
to Ignalina NPP, 2 to RATA, and 1 to VATESI. The remaining 10 codes
mark the MBAs of economic entities having small quantities of
nuclear material at their disposal. The WLTC MBA assigned to VATESI
accounts for material of the nuclear material holders that have no
zones attributed by the EC. In 2015, nuclear material of Lokmis, UAB,
the Ministry of National Defence, the Nature Research Centre and the
Science-Technology Company Novatex were accounted for. There was
no regularly declared nuclear material in WLTC material balance area.
To control the fulfilment of the commitments assumed by the
Republic of Lithuania on non-proliferation of nuclear weapons, in
2015 the IAEA, European Commission (hereinafter – the EC) and
VATESI inspectors visited selected companies or organisations that
have declared activities involving nuclear material. During these
visits, the inspectors examined whether activities of the companies
and organisations were for peaceful purposes only and whether all
the nuclear material was duly accounted for.
On 17 February 2015, VATESI performed a planned inspection of
nuclear material accounting and control at the State Enterprise
Radioactive Waste Management Agency (hereinafter – RATA). Having
inspected the records of accounting documents of RATA’s incoming
and outgoing nuclear material and visually inspected premises
where nuclear material was kept and stored, one non-compliance
was found. It was eliminated in July 2015.
On 17-18 February 2015, planned IAEA and EC inspections took
place at RATA, Kauno Energetikos Remontas, UAB, and the Centre
for Agrobiological Research of Lithuanian Research Centre for
Agriculture and Forestry. During the inspections, the records of
the nuclear material accounting documents were checked, and
instruments were randomly selected to check for the presence of
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Vykdydami Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų kontrolę TATENA,
Europos Komisijos bei VATESI inspektoriai 2015 m. lankėsi pasirinktose įmonėse ar organizacijose, deklaravusiose veiklą
su branduolinėmis medžiagomis. Vizitų metu inspektoriai tik
rino, ar įmonės ir organizacijos vykdo tik taikiems tikslams
skirtą veiklą ir ar visos branduolinės medžiagos yra tinkamai
apskaitytos
VATESI 2015 m. vasario 17 d. atliko planinį branduolinių medžiagų
apskaitos ir kontrolės patikrinimą VĮ RATA. Patikrinus RATA gaunamų ir išvežamų branduolinių medžiagų apskaitos dokumentus bei
apžiūrėjus patalpas, kuriose laikomos ir saugomos branduolinės
medžiagos, nustatyta viena neatitiktis, kuri buvo pašalinta 2015 m.
liepos mėn.
2015 m. vasario 17–18 d. vyko planiniai Europos Komisijos patikrinimai RATA, UAB „Kauno energetikos remontas“ bei Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų centre. Patikrinimų
metu tikrinti branduolinių medžiagų apskaitos dokumentai, taip pat
atsitiktiniu metodu pasirinkti prietaisai, vertinant, ar juose yra branduolinių medžiagų. TATENA savo išvadas, ar Lietuvos Respublikoje
branduolinės medžiagos naudojamos tik taikiems tikslams, pateikia
metinėje ataskaitoje apie šalį. Tokią 2015 m. ataskaitą tikimasi gauti
2016 m. viduryje.
2015 m. gegužės mėn. vyko planinis TATENA, Europos Komisijos ir
VATESI fizinės inventorizacijos patikrinimas Ignalinos AE ir panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykloje. Patikrinimo metu
tikrinti apskaitos dokumentų įrašai, nepanaudotas ir panaudotas
branduolinis kuras, pakeistos tikimybine statistine metodika pasirinktos plombos. Taip pat TATENA ir Europos Komisijos inspektoriai
vertino 2015 m. panaudoto branduolinio kuro saugykloje pradėtus
naujo tipo ultragarsinių ir optinių plombų sistemos montavimo
darbus.

Branduolinių dvejopo naudojimo prekių kontrolė
ES nare tapusi Lietuva, be jau anksčiau minėtų priemonių, buvo
integruota į ES ir tarptautinių neplatinimo režimų eksporto kontrolės sistemą. Nuo 2004 m. Lietuva yra Branduolinių tiekėjų grupės (angl. Nuclear Suppliers Group, NSG) narė. NSG gairės nustato sąlygas, pagal kurias branduolines ir dvejopo naudojimo
medžiagas, įrangą ir technologijas viena šalis gali perduoti kitai.
Vykdydama šias sąlygas VATESI kartu su Lietuvos Respublikos

nuclear material. In its annual country report, IAEA provides its
conclusions on whether nuclear material is used only for peaceful
purposes in the Republic of Lithuania. This report for 2015 is
expected in the middle of 2016.
In May 2015, a planned inspection of the physical inventory
verification at Ignalina NPP and the existing spent nuclear fuel
storage facility of dry type was conducted by the IAEA, the European
Commission and VATESI. During the inspection, the records in the
accounting documents were checked, fresh and spent nuclear fuel
records were verified and the seals selected using the probabilistic
statistical method were replaced. The IAEA and the European
Commission inspectors also assessed the system installation works
of the new type of ultrasound and optical seals that commenced in
the spent nuclear fuel storage facility in 2015.

Control over dual-use nuclear goods
When Lithuania became a member of the European Union, besides
the above-mentioned instruments, it was integrated into the EU and
International System of Non-proliferation Export Control Regimes.
From 2004 Lithuania is a member of the Nuclear Suppliers Group
(hereinafter – the NSG). The conditions for handing over the dualuse and nuclear material, equipment and technology by one country
to another are laid down in the NSG Guidelines. To implement these
conditions, VATESI together with the Ministry of Economy of the
Republic of Lithuania issue state assurance (a letter confirming the
end use) to the country–supplier of the imported dual-use nuclear
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ūkio ministerija importuojamų branduolinių dvejopo naudojimo
prekių tiekėjo šaliai išduoda valstybės garantijas (galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą) dėl taikaus šių prekių naudojimo.
Vienintelis tokių prekių importuotojas Lietuvoje yra Ignalinos AE.
2015 m. branduolinių dvejopo naudojimo prekių importo atvejų
nebuvo.
Siekdama įsitikinti, kad Ignalinos AE tinkamai naudoja ir saugo turimas branduolines dvejopo naudojimo prekes, 2015 m. pabaigoje
VATESI atliko patikrinimą. Jo metu tikrinta, ar anksčiau importuotos branduolinės dvejopo naudojimo prekės, kurioms išduoti garantiniai raštai, naudojamos pagal garantinius įsipareigojimus ir
tinkamai kontroliuojamos. Taip pat buvo tikrinama, kaip Ignalinos
AE kontroliuoja kitą branduoliniuose reaktoriuose sumontuotą
įrangą, kurią įsivežė, kai garantiniai raštai dar nebuvo išduodami.
Tai būtina siekiant užtikrinti, kad išmontuojant branduoliniuose
reaktoriuose esamą įrangą būtų tinkamai identifikuotos branduolinės dvejopo naudojimo prekės ir vėliau joms taikomi atitinkami
eksporto reikalavimai. Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikčių
nenustatyta.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, VATESI kartu su
kitomis institucijomis vykdo strateginių prekių eksporto, importo,
tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolę, taip pat dalyvauja teikiant išvadas dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto. 2015 m.
VATESI pateikė 21 išvadą dėl tokių prekių eksporto. Pagrindiniai šių
prekių eksportuotojai yra Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, gaminantys lazerines sistemas ir komponentus.

Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis
1996 m. Jungtinių Tautų 50-osios Generalinės Asamblėjos metu
buvo pateikta pasirašyti Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis (VBBUS). Visos valstybės, prisijungdamos prie šios
sutarties, įsipareigojo nevykdyti jokių branduolinio ginklo bandymų
ir kitų branduolinių sprogdinimų, uždrausti ir neleisti visų šių branduolinių sprogdinimų teritorijose, priklausančiose jų jurisdikcijai
ar kontrolei, be to, visos valstybės įsipareigojo susilaikyti ir nesuteikti pagrindo, neskatinti ar kokiu kitu būdu nedalyvauti branduolinio ginklo sprogdinimo bandymuose ar kituose branduoliniuose
sprogdinimuose.
Viename iš sutarties priedų išvardytos valstybės, kurioms pasirašius ir ratifikavus įsigalios VBBUS. Iš viso priede yra įvardytos
44 valstybės, tačiau šiuo metu VBBUS dar nėra įsigaliojusi, kadangi

goods, verifying the use of these goods for peaceful purposes.
Ignalina NPP is the only importer of such goods in Lithuania.
Lithuania had no cases of import of dual-use nuclear goods in 2015.
At the end of 2015 VATESI inspected Ignalina NPP in order to ensure
that the company properly use and control the dual-use nuclear
goods held by them. The inspection concluded that the use of
previously imported dual-use nuclear goods, for the use of which state
assurances had been issued, was in compliance with the assurance
obligations and for proper controls. Ignalina NPP was also inspected
on how it controls other equipment installed in nuclear reactors that
was imported before issuing state assurances commenced. This is
necessary to ensure the proper identification of dual-use nuclear
goods when equipment installed in the reactors is dismantled, and
that adequate export requirements are later applied to them. No
violations or non-compliances were identified during the inspection.
In line with legislation of the Republic of Lithuania, VATESI, together
with other authorities, controls export, import, transit, brokering and
transfer of strategic goods in the European Union, also participates
in providing evaluations on export of dual-use goods. In 2015 VATESI
provided 21 evaluations regarding export of such goods. The main
exporters of these goods are economic entities of the Republic of
Lithuania manufacturing laser systems and their components.

The Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty
The Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty (CTBT) was presented
for signing in 1996, at the 50th session of the United Nations General
Assembly. All the party states that joined this treaty undertook not
to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear
explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at
any place under its jurisdiction or control, to refrain from causing,
encouraging, or in any way participating in the carrying out of any
nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion.
An annex to CTBT lists state signatories whose signature and
ratification are required for the Treaty to enter into force. There are
44 states named in the annex, however the Treaty is not currently in
force, as of the end of 2015, the Treaty has not yet been ratified by
China, Egypt, Iran, Israel and the USA of the states listed in Annex II.
The list also includes 3 states which have not started the signature
procedure, namely North Korea, India and Pakistan.
In 2015 CTBT was ratified by Angola.
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2015 m. pabaigoje iš II priede įvardytų valstybių sutarties dar neratifikavo Kinija, Egiptas, Iranas, Izraelis ir JAV. Šiame sąraše taip pat
yra 3 valstybės, kurios nėra pradėjusios pasirašymo procedūros. Tai
Šiaurės Korėja, Indija ir Pakistanas.
2015 m. VBBUS ratifikavo Angola.
2015 m. vasarą įvyko mokslo ir technologijų konferencija Vienoje,
Austrijoje. Tai buvo penktoji tarpdisciplininė konferencija, skirta
mokslininkų bendruomenių ir VBBUS organizacijų (VBBUSO) ryšiams stiprinti. Tokio pobūdžio konferencijos suteikia galimybę viso
pasaulio mokslininkams keistis žiniomis ir aptarti pasiekimus taikant monitoringo bei verifikacijos technologijas, kurios svarbios užtikrinant VBBUS įgyvendinimą. Konferencijoje dalyvavo 1 110 dalyvių,
gauta daugiau kaip 550 mokslinių pranešimų santraukų. 2015 m.
konferencija kol kas yra didžiausia kada nors vykusi mokslo konferencija šioje srityje.
2015 m. rudens pradžioje VBBUSO minėjo Tarptautinę dieną
prieš branduolinius bandymus (angl. International Day Against
Nuclear Test). 2009 m. gruodžio mėn. Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos metu vienbalsiai priimta rezoliucija, skelbianti rugpjūčio 29 d. Tarptautine diena prieš branduolinius bandymus. Ši data
pasirinkta ne atsitiktinai – 1991 m. rugpjūčio 29 d. buvo uždarytas
Semipalatinsko branduolinių bandymų poligonas, 1949 m. tą pačią
dieną įvykdytas pirmasis Sovietų Sąjungos branduolinis bandymas.

Nuotrauka iš www.ctbto.org

To perform the assigned functions and the preparatory works so that
the Treaty is operational when it enters into force, the Preparatory
Commission of the CTBT Organisation regularly organises meetings
on political and technical issues. VATESI has been appointed as the
institution coordinating this activity in Lithuania, thus it attends similar
events and provides information to interested authorities and consults
relevant parties on nuclear tests ban. A representative of Lithuania
attended the 42nd meeting of CTBT Working Group B on technical issues.
The Science and Technology Conference took place in summer
2015 in Vienna, Austria. It was the fifth multidisciplinary conference
designed to further enhance the strong relationship between the
scientific and technological community and the CTBTO. This type
of conferences provides a possibility for scientists from around the
world to exchange knowledge and share advances in monitoring
and verification technologies of importance to ensuring the
implementation of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.
The conference had 1,110 participants and received more than
550 abstracts of research papers. The 2015 conference was the
largest scientific conference to date in this area.

Nuotrauka iš www.ctbto.org

At the beginning of autumn of 2015 CTBTO commemorated the
International Day against Nuclear Tests. In December 2009 the UN
General Assembly unanimously passed a resolution announcing the
29 of August as the International Day against Nuclear Tests. This
date was selected intentionally, as 29 August 1991 marks the day
of closure of Semipalatinsk nuclear test site, and the same day in
1949 marks the first nuclear test of the Soviet Union.
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Naujos kartos rankinis gama spektrometras

Handheld gamma spectrometer

Nuclear security

66

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija | State Nuclear Power Safety Inspectorate

Branduolinis saugumas

Branduolinis saugumas – tai bet kokios neteisėtos veikos (branduolinių ar kitų radioaktyviųjų medžiagų vagystės, diversijos, neteisėto
tokių medžiagų judėjimo, neteisėto asmenų patekimo į objektus,
kuriuose tokios medžiagos yra saugomos ir naudojamos, ar kitų
susijusių nusikalstamų veikų) prevencija, aptikimas ir reagavimas į
šias veikas.
Viena iš branduolinio saugumo sudedamųjų dalių yra valstybės žinioje esančių branduolinių medžiagų ir branduolinės energetikos
objektų fizinė sauga.

Branduolinių medžiagų ir branduolinės energetikos objektų
fizinė sauga
Siekiant apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio svarbu ne tik užtikrinti, kad BEO ar branduolinė medžiaga nekeltų grėsmės visuomenei, bet ir patį objektą,
medžiagas ar įrangą apsaugoti nuo piktavališkai nusiteikusių asmenų ar organizacijų. Šiam tikslui kuriama BEO ir branduolinių medžiagų fizinės saugos sistema.

Nuclear security

Nuclear Security means prevention, detection of and response to any
illegal activities: theft, diversion, illicit trafficking of nuclear or any
other radioactive material, illegal intrusion into facilities storing and
using such material, or any other related activities.
Physical security of nuclear facilities and nuclear material, which is
under state regulatory control, is a part of nuclear security.

Physical security of nuclear material and nuclear
facilities
To protect society and the environment against the harmful effects
of ionising radiation, it is critical to ensure that a nuclear facility or
material pose no threat to the society, and that the facility, material or
equipment is protected against malevolent persons or organizations.
The physical security system of NFs and material is being developed
to serve this purpose.

State regulation of physical security

VATESI yra atsakinga už BEO, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą.
Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus specialistai
nagrinėja BEO aikštelės vertintojų, licencijų, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų veiklą su branduolinėmis medžiagomis vykdančių ūkio subjektų su fizine sauga susijusius dokumentus, teikia pastabas bei išvadas
dėl jų priimtinumo, prižiūri, kaip įgyvendinami teisės aktai, reglamentuojantys BEO, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinę
saugą, vykdo ūkio subjektų patikrinimus fizinės saugos srityje.

VATESI is responsible for the state regulation and supervision of
the physical security of NFs, nuclear material and material of the
nuclear fuel cycle. Specialists of VATESI Nuclear Material Control
and Physical Security Division review physical security-related
documents of the entities performing the evaluation of the NF site, of
licence and permit holders, of applicants and other economic entities
involved in the activities with nuclear material. These specialists
also provide comments and conclusions on the acceptability of
aforementioned documents. They supervise the compliance with
legislation regulating the physical security of NFs, nuclear and
nuclear fuel cycle material, and conduct inspections in the physical
security area.

Siekdama įgyvendinti TATENA branduolinio saugumo serijos rekomendacijas nustatant aiškius kriterijus, kada turi būti atliekama

To meet IAEA nuclear security series recommendations to determine
clear criteria when to review the analysis of the division of the nuclear

Fizinės saugos valstybinis reglamentavimas
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facility into protection zones to renounce a requirement of periodic
review of analysis document, in 2015 VATESI developed and approved
an amendment to the Nuclear Safety Requirements BSR-1.6.12012 Physical security of nuclear facilities, nuclear and nuclear
fuel cycle material. Furthermore, with respect to Article 21.8 of the
Republic of Lithuania Law on Nuclear Safety, legal regulations related
to the development, review and approval of physical security assurance
plans were clarified and supplemented. The modified requirements
simplified the legal regulation: the approval and justification process
was waived for the non-application of the physical security system
measures, such as isolation area, maintaining a minimum number of
barriers, etc., and clear criteria were introduced determining nuclear
facilities where the measures were required.
Patikrinimas FTMC
Inspection in CPST

BEO suskirstymo į apsaugos zonas analizės peržiūra, ir atsisakyti
perteklinio reguliavimo dėl periodinės analizės dokumento peržiūros, VATESI 2015 m. parengė ir patvirtino branduolinės saugos
reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų,
branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ pakeitimą. Taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos branduolinės
saugos įstatymo 21 straipsnio 8 dalį patikslintos ir papildytos teisinio reguliavimo nuostatos, susijusios su fizinės saugos užtikrinimo
planų rengimu, peržiūra, atnaujinimu ir derinimu. Reikalavimų pakeitimas supaprastino teisinį reguliavimą – atsisakyta suderinimo
ir pagrindimo proceso dėl fizinės saugos sistemos priemonių, tokių kaip izoliuojančiosios teritorijos įrengimas, minimalaus barjerų
skaičiaus išlaikymas ir kita, netaikymo, ir nustatyti aiškūs kriterijai,
kuriuose BEO šios priemonės turi būti įdiegtos.

Numatomos grėsmės nustatymas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo
bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos
inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2015 m. pabaigoje įvyko
Numatomų grėsmių vertinimo komisijos posėdis, kurio metu peržiūrėtos ir atnaujintos numatomos grėsmės Lietuvos Respublikos teritorijoje esantiems branduolinės energetikos objektams (Ignalinos
AE, panaudoto branduolinio kuro saugyklai ir kt.) bei branduolinėms
medžiagoms.

Assessing design basis threat
At the end of 2015, the Commission for Assessing Design Basis
Threat held a meeting in accordance with the Law on Nuclear Energy
of the Republic of Lithuania and the Government Resolution On the
Approval of the Procedure Regulations for the Assessment and
Reassessment of the Design Basis Threats and Providing Information
to the State Nuclear Power Safety Inspectorate of 2 February 2012.
This meeting reviewed the design basis threats to nuclear facilities
(Ignalina NPP, spent nuclear fuel storage facility, etc.) and nuclear
material in the territory of the Republic of Lithuania.
At the end of 2015 a draft was prepared of the Government Resolution
No. 127 On the Approval of the Procedure Regulations for the
Assessment and Reassessment of the Design Basis Threats and
Providing Information to the State Nuclear Power Safety Inspectorate
of 2 February 2012. The draft resolution aims to clarify the Procedure
Regulations for the Assessment and Reassessment of the Design Basis
Threats and Providing Information to the State Nuclear Power Safety
Inspectorate, taking into account the recommendations Development,
Use and Maintenance of the Design Basis Threat of IAEA Nuclear
Security Series 10, and experience accumulated when organising
activities of the Commission for Assessing Design Basis Threat.

Physical security of nuclear facilities managed by Ignalina NPP
One of the prerequisites for the safe decommissioning of Ignalina
NPP nuclear reactors is the assurance of the physical security of
operated nuclear facilities, and of nuclear and nuclear cycle material
contained.
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2015 m. pabaigoje parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių
nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei ato
minės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektas. Nutarimo projektu siekiama patikslinti Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei
atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašą, atsižvelgiant į TATENA išleistas Branduolinio saugumo serijos Nr. 10 rekomendacijas „Numatomos grėsmės nustatymas, naudojimas ir palaikymas“ (angl. Development, Use and Maintenance of the Design
Basis Threat, IAEA Nuclear Security Series 10) bei sukauptą patirtį
organizuojant numatomų grėsmių vertinimo komisijos darbą.

Ignalinos AE valdomų branduolinės energetikos objektų fizinė sauga
Viena iš būtinų saugaus Ignalinos AE branduolinių reaktorių eksploatacijos nutraukimo sąlygų – valdomų branduolinės energetikos
objektų, juose esančių branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimas.
VATESI, vykdydama branduolinės energetikos, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos valstybinę priežiūrą,
2015 m. Ignalinos AE atliko du planinius fizinės saugos srities patik
rinimus. Jų metu tikrintos įmonėje taikomos vidinio pažeidėjo prevencijos ir jo aptikimo priemonės, fizinės saugos reagavimo funkcijų
vykdymas. Trečiojo neplaninio patikrinimo metu tikrinta, kaip diegiama fizinės saugos sistema Laikinojoje panaudoto branduolinio kuro
saugykloje. Patikrinimų metu VATESI specialistai neidentifikavo fizinės saugos sistemos trūkumų, kurie potencialiems pažeidėjams galėtų sudaryti sąlygas neaptiktiems įvykdyti neteisėtą veiką, nukreiptą
prieš saugomus objektus ar medžiagas.
2015 m. Ignalinos AE VATESI išvadoms pateikė atnaujintus eksploatuojamų BEO fizinės saugos pagrindimo dokumentus: Ignalinos AE
aikštelės ir joje esančių branduolinės energetikos objektų fizinės
saugos užtikrinimo ir panaudoto branduolinio kuro saugyklos fizinės
saugos užtikrinimo planus.
Įgyvendindama fizinės saugos reikalavimų nuostatas, 2015 m.
Ignalinos AE kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos
atominės elektrinės apsaugos rinktine atliko Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų laikinosios saugyklos (B19-1 objektas)
fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimą. Fizinės saugos
sistemos efektyvumo įvertinimo tikslas – patikrinti visą branduolinės energetikos objekte įdiegtą fizinės saugos sistemą, jos galimybes apsaugoti objektą nuo numatomos grėsmės dokumente

Implementing state supervision of physical security of nuclear
energy, nuclear and nuclear fuel cycle material, in 2015 VATESI
preformed two planned inspections of physical security at Ignalina
NPP. The company’s measures of preventing and detecting the
insider threat were inspected as well as the discharge of physical
security response functions. The third unplanned inspection verified
the process of installing the physical security system in the Interim
Spent Fuel Storage Facility. VATESI inspections did not find physical
security gaps that might enable potential vulnerabilities to commit
malicious acts targeting secured facilities or materials without
being detected.
In 2015, Ignalina NPP also submitted the updated physical security
justification documents of the operated nuclear facilities for VATESI
to review. These documents are as follows: the security plan of
Ignalina NPP site and its nuclear facilities, and the security plan of
the spent nuclear fuel facility.
To meet the physical security requirements, in 2015 Ignalina NPP,
together with Ignalina Nuclear Power Plant Security Brigade of
the State Border Guard Service assessed the effectiveness of the
physical security system of the Buffer Storage Facility of the Landfill
Facility for Short-Lived Very Low-Level Waste (facility B19-1). The
purpose of the effectiveness assessment of the physical security
system is to check the entire physical security system implemented
in a nuclear facility, and to evaluate its capacity to protect facility
from malicious actions of perpetrators specified in design basis
threats. Under the programme of effectiveness assessment of the
physical security system approved by VATESI, the efficiency of the
physical security system of the facility was assessed. The method
of tactical exercises is used to assess the effectiveness of the
physical security system of nuclear facilities operated by Ignalina
NPP. During the exercise, perpetrator actions targeting a nuclear
facility are imitated, actions of guards and response officers are
assessed, and operation of technical measures of the physical
security system is evaluated. Having tested the implemented
physical security system, VATESI concluded that Ignalina NPP is
capable of protecting facility B19-1 and nuclear fuel cycle material
contained there.

Physical security of the closed Maišiagala Radioactive Waste
Storage Facility
With support of the US Department of Energy, in 2015 the State
Enterprise Radioactive Waste Management Agency (RATA)
installed the modification of the physical security system of the
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įvardytų pažeidėjų veiksmų. Pagal su VATESI suderintą fizinės
saugos sistemos efektyvumo įvertinimo programą įvertintas šio
objekto fizinės saugos sistemos efektyvumas. Ignalinos AE eksploatuojamų BEO fizinės saugos sistemos efektyvumui vertinti
naudoja taktinių pratybų metodą. Pratybų metu imituojami pažeidėjų veiksmai, nukreipti prieš BEO, vertinami apsaugos ir reagavimo funkcijas vykdančių pareigūnų veiksmai bei fizinės saugos
sistemos techninių priemonių veikimas. VATESI, patikrinusi įdiegtą fizinės saugos sistemą, įsitikino, kad Ignalinos AE geba apsaugoti B19-1 objektą ir jame saugomas branduolinio kuro ciklo
medžiagas.

Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos
fizinė sauga
RATA 2015 m. padedant Jungtinių Amerikos Valstijų Energijos departamentui įdiegė uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų
saugyklos fizinės saugos sistemos modifikaciją. Saugykloje buvo
sumontuota papildoma vaizdo stebėjimo sistemos įranga, atnaujinta
įeigos kontrolės sistema bei apsaugos punkto įranga ir signalizacijos valdymo sistema bei kitos šio BEO fizinei saugai užtikrinti svarbios priemonės.
2015 m. kovo mėn. VATESI specialistai atliko Maišiagalos saugyklos
patikrinimą, kurio metu buvo tikrintos fizinės saugos sistemos techninės priemonės, skirtos neteisėtai veikai aptikti ir užlaikyti, bei minėtos modifikacijos įdiegimo eiga.

Neteisėto branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų judėjimo
prevencija
Skatinant TATENA šalis nares dalytis informacija, susijusia su nelegaliu radioaktyviųjų medžiagų judėjimu, 1995 m. TATENA sukurta
branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų nelegalaus judėjimo
duomenų bazė. VATESI yra atsakinga už informacijos apie Lietuvoje
įvykusius įvykius teikimą TATENA duomenų bazei. Taip pat VATESI
gauna informaciją apie neteisėtą branduolinių ir kitų radioaktyviųjų
medžiagų judėjimą pasaulyje. Visa informacija apie 2015 m. pasaulyje įvykusius nelegalaus branduolinių medžiagų judėjimo atvejus
buvo perduota Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos ir RSC prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Gauta informacija apie Lietuvos kaimyninėse valstybėse dingusius arba pavogtus radioaktyviuosius
šaltinius arba apie kitus įvykius, galinčius turėti įtakos branduolinio

closed Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility. Additional
equipment of the video surveillance system was installed there,
and the following items were upgraded: the access control system,
the security check point equipment, the alarm system controls and
other measures important to ensure the physical security of this
nuclear facility.
In March 2015, VATESI specialists inspected Maišiagala Storage
Facility. They inspected technical measures of the physical security
system to detect and contain illegal activities, and the progress of
installing the above mentioned modification.

Prevention of illicit trafficking of nuclear and other radioactive
material
To encourage IAEA Member States to share information related to
illicit trafficking of nuclear material, in 1995 IAEA developed the
Incident and Trafficking Database of Nuclear and other Radioactive
Material. VATESI is responsible for notifying the IAEA Database on
events that take place in Lithuania. VATESI also receives information
on illicit trafficking of nuclear and other radioactive material that
take place globally. All the information on cases of illicit trafficking
of nuclear and other radioactive material having occurred globally
was forwarded to the Police Department under the Ministry of the
Interior of the Republic of Lithuania and the Radiation Protection
Centre under the Ministry of Health of the Republic of Lithuania.
If information was received on radioactive sources lost or stolen
in the neighbouring countries or other events that may have an
impact on ensuring nuclear security in Lithuania, this information
was also immediately forwarded to the State Border Guard Service
under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania and the
Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic
of Lithuania.
In 2015, 236 notifications were received from the IAEA Incident and
Trafficking Database of Nuclear and other Radioactive Material
about the illicit trafficking of nuclear and other radioactive material,
45 of which were related to nuclear material. The Member States
also updated information on 4 previously notified events.
In 2015, the following events related to orphan nuclear or other
radioactive material were reported in Lithuania:
• An ionising radiation source with Promethium (Pm-147)
radionuclide for measuring airborne dust concentrations was
found in Rokiškis;
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saugumo užtikrinimui Lietuvoje, nedelsiant papildomai buvo perduota ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos bei Muitinės departamentui prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos.
2015 m. iš TATENA branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų
nelegalaus judėjimo duomenų bazės buvo gauti 236 pranešimai
apie nelegalius branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų judėjimo atvejus, 45 iš jų buvo susiję su branduolinėmis medžiagomis.
Šalys narės taip pat atnaujino informaciją apie 4 anksčiau praneštus
įvykius.
2015 m. Lietuvoje užfiksuoti įvykiai, susiję su paliktosiomis branduolinėmis ar kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis:
Užplombuotas panaudoto branduolinio kuro konteineris
Sealed container

• Rokiškyje aptiktas jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, skirtas dulkių koncentracijai ore matuoti, su promečio (Pm-147)
radionuklidu;
• sulaikytas ir grąžintas krovinys, gabentas iš Baltarusijos į Belgiją.
Nustatyta, kad krovinys (ąžuolinės ir skroblinės malkos) buvo užterštas cezio (Cs-137) radionuklidu;
• UAB „Okseta“ rasti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai,
skirti produktų dujų chromatografinei analizei atlikti, su geležies
(Fe-55), stroncio ir itrio (Sr-90 / Y-90) radionuklidais;
• Gamtos tyrimų centre aptikti į apskaitą neįtraukti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (skysčių scintiliaciniai spektrometrai)
su radžio (Ra-226) ir cezio (Cs-137) radionuklidais ir trys kalibraciniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai su stroncio ir itrio
(Sr-90 / Y-90) bei plutonio (Pu-239) radionuklidais;
• aviacijos bazėje dingo 6 jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (apledėjimo matuokliai) su stroncio ir itrio (Sr-90 / Y-90)
radionuklidais;
• į Lietuvos Respubliką neįleistas Moldovos pilietis, kuris tranzitu
vyko į Latvijos Respubliką iš Moldovos ir kartu vežėsi kareivių
žvaigždučių, antpečių ir kitokių daiktų, kurie buvo užteršti radžiu
(Ra-226);
• Ignalinos AE aptikti 41 jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai
(KHT-31 dalijimosi kamera), kurių sudėtyje yra mažas kiekis stip
riai (90 proc.) įsodrinto urano (U-235).

• A cargo en route from Belarus to Belgium was detained. The
cargo (oak and hornbeam firewood) was found to be contaminated
with Caesium (Cs-137) radionuclide;
• Ionising radiation sources for product gas chromatography were
found at Okseta UAB containing Iron (Fe-55), Strontium and
Yttrium (Sr-90/Y-90) radionuclides;
• Unaccounted for ionising radiation sources (scintillation
spectrometers for fluids) containing Radium (Ra-226) and
Caesium (Cs-137) radionuclides, and three calibration sources
containing Strontium and Yttrium (Sr-90/Y-90) and Plutonium
(Pu-239) radionuclides were found at the Nature Research
Centre;
• 6 ionising radiation sources (icing rate meters) containing
Strontium and Yttrium (Sr-90/Y-90) radionuclides disappeared in
an aviation base;
• A Moldovan citizen wanted to transit the country on the way from
Moldova to Latvia was denied access to Lithuania as he had
military insignia stars, epaulets and other items contaminated
with Radium (Ra-226);
• 41 ionising radiation sources (the fission chamber KHT-31)
containing a very small amount of highly enriched (90 %) uranium
(U-235) were found at Ignalina NPP.

Apie šiuos įvykius VATESI informavo TATENA, pateikdama informaciją nelegalaus branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų judėjimo
duomenų bazėje.

VATESI informed IAEA about these events by providing the
information to the Incident and Trafficking Database of Nuclear and
other Radioactive Material.

International cooperation
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Tarptautinis
bendradarbiavimas

Branduolinės saugos konvencijos vykdymas
Lietuva Branduolinės saugos konvenciją (BSK) pasirašė 1995 m., o
ratifikavo 1996 m. Visos ES valstybės narės ir Euratomas yra BSK
narės, todėl privalo laikytis joje nustatytų branduolinės saugos užtikrinimo principų.
Pagrindiniai BSK tikslai:
• pasiekti ir išlaikyti aukštą branduolinės saugos lygį visame pasaulyje, stiprinti nacionalines branduolinės saugos užtikrinimo ir
gerinimo priemones ir tarptautinį bendradarbiavimą;
• parengti ir išlaikyti branduoliniuose įrenginiuose veiksmingas
apsaugos nuo potencialaus radiologinio pavojaus priemones,
siekiant apsaugoti žmones, visuomenę ir aplinką nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės, atsiradusios dėl tokių įrenginių
veiklos, poveikio;
• užkirsti kelią avarijoms, turinčioms radiologinių pasekmių, ir sumažinti pasekmes, jei tokių atsirastų.

International
cooperation

Implementation of the Convention on Nuclear Safety
Lithuania signed the Convention on Nuclear Safety (CNS) in
1995 and ratified it in 1996. All EU Member States and the Euratom
Community are Contracting Parties to the CNS, therefore, they have
to comply with the principles of nuclear safety assurance laid down
by the Convention.
The key goals of CNS are as follows:
• Achieve and maintain a high level of nuclear safety worldwide
through the enhancement of national measures of assuring and
improving nuclear safety and international co-operation;
• Establish and maintain effective defences in nuclear installations
against potential radiological hazards in order to protect
individuals, society and the environment from the harmful effects
of ionising radiation from such installations;
• Prevent accidents with radiological consequences and mitigate
such consequences should they occur.

Kiekviena susitariančioji šalis periodiškai turi pateikti ataskaitą apie priemones, kurių imtasi įgyvendinant BSK įsipareigojimus.
Pateiktoms ataskaitoms visos susitariančiosios šalys gali teikti pastabas bei užduoti klausimus. Ataskaitos aptariamos susitariančiųjų
šalių apžvalginių susitikimų metu. Pirmasis toks apžvalginis susitikimas įvyko 1999 m., eiliniai apžvalginiai susitikimai vyksta ne rečiau
kaip kas treji metai.

Each Contracting Party shall regularly submit a report on the
measures it has taken to implement its commitments under CNS.
All Contracting Parties may provide comments and questions
regarding the submitted reports. The reports are discussed at the
review meetings of the Contracting Parties. The first review meeting
was held in 1999, and routine review meetings are convened no less
than every three years.

2015 m. vasario 9 d. TATENA būstinėje Vienoje vykusios BSK diplomatinės konferencijos metu susitariančiosios šalys bendru sutarimu
patvirtino Vienos deklaraciją dėl branduolinės saugos stiprinimo. Ši
deklaracija įtvirtino BSK tikslų, kurie padėtų išvengti avarijų ir mažinti radiologines pasekmes, jei avarija vis dėlto įvyktų, įgyvendinimo
principus.

On 9 February 2015 the Diplomatic Conference of CNS was held
at the IAEA Headquarters in Vienna during which the Contracting
Parties unanimously adopted the Vienna Declaration on Nuclear
Safety. The declaration endorsed the principles of implementing the
goals of CNS that would enable preventing accidents and should an
accident occur, mitigate radiological consequences.

Vienos deklaracija numato, kad naujų branduolinių elektrinių statybos
vietos parinkimas, projektavimas ir statyba turi atitikti eksploatavimo
metu branduolinėms elektrinėms keliamus tikslus ir užtikrinti avarijų

The Vienna Declaration provides that new nuclear power plants have
to be sited, designed and built in compliance with operating goals of
nuclear power plants and ensure accident prevention, and should
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VATESI membership in international organisations

VATESI narystė tarptautinėse organizacijose

VATESI

VATESI
Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate ENSI

VATESI
prevenciją, o jei avarija vis dėlto įvyktų, mažinti galimas radiologines
an accident occur, mitigate radiological consequences, aiming to
pasekmes, siekti išvengti ankstyvųjų pavojingų medžiagų išmetimų ir
prevent early releases of hazardous materials and releases that
tokių išmetimų, kurie pareikalautų ilgalaikių apsaugos priemonių ir
would require long-term protective measures and actions. For
veiksmų. Šiam tikslui pasiekti esamuose branduolinės energetikos
this purpose, comprehensive periodic safety assessments of the
objektuose visą jų gyvavimo laikotarpį turi būti atliekami išsamūs peexisting nuclear facilities shall take place during their lifetime. The
riodiniai saugos vertinimai. Taip pat deklaracijoje numatyta, kad 7-ojo
Declaration also provides that during the Seventh Review Meeting of
BSK peržiūros susitikimo metu, kuris vyks 2017 m. pavasarį, susitaCNS that will take place in spring of 2017, the national reports of the
riančiosios šalys savo nacionalinėse ataskaitose deklaruos, kas nuContracting Parties will declare what they accomplished in line with
IAEA ‚Nuclear
Power in the 21st Century,
Petersburg
veikta pagal patvirtintos Vienos deklaracijos
nuostatas.
the Saint
adopted
Vienna Declaration.
- Technical Session Panel 2 -

European Nuclear
Security Regulators
Association
June 28th 2013

Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo saugos konvencijos
Hansvykdymas
Mattli
Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo saugos konvencija (toliau – Konvencija) Lietuvoje įsigaliojo
2004 m. birželio 14 d.
Pagal šios Konvencijos 32 straipsnio nuostatas Lietuva, kaip ir kitos
susitariančios šalys, privalo parengti pranešimą, kuriame pateikiama informacijos kitoms susitariančioms šalims apie prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

Meeting commitments under the Joint Convention on the Safety
of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive
Waste Management
The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and
on the Safety of Radioactive Waste Management (the Convention)
came into force in Lithuania on 14 June 2014.
Under provisions of Article 32 of the Convention, Lithuania, like other
Contracting Parties, must draw up a report providing information on
the meeting of undertaken obligations to other Contracting Parties.
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2014 m. gegužės 12–15 d. VATESI dalyvavo Konvencijos ataskaitų peržiūros organizaciniame ir neeiliniame susitikimuose.
Organizacinio susitikimo metu buvo išrinkti Konvencijos 2015 m. vykusio peržiūros susitikimo prezidentas ir viceprezidentai, sudarytos
peržiūros grupės ir išrinkti grupių vadovai, pavaduotojai, ataskaitų
rengėjai ir koordinatoriai. Lietuva pateko į 5-ąją peržiūros grupę
kartu su Rusija, Ukraina, Vengrija, Kroatija, Gabonu, Liuksemburgu,
Maroku, Tadžikistanu ir Vietnamu. Neeilinio Konvencijos susitikimo
metu buvo aptarti ir patvirtinti pasiūlytų Konvencijos procedūrų ir finansinių taisyklių, Peržiūros proceso taisyklių bei Nacionalinių pranešimų formos ir struktūros rengimo taisyklių pakeitimai.
2014 m. VATESI, kartu su kitomis institucijomis, perengė ketvirtąjį
Lietuvos pranešimą pagal šią Konvenciją. Pranešime pateikta informacijos apie Lietuvos radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, tvarkymo
įrenginių licencijavimą, panaudotų jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių tvarkymo licencijavimą ir jų tvarkymo praktiką, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo esamas ir
planuojamas saugos gerinimo priemones. 2015 m. nacionaliniams
pranešimams susitariančios šalys pateikė pastabų ir klausimų.
Lietuvai buvo užduotas 61 klausimas, į kuriuos VATESI kartu su kitomis institucijomis, rengusiomis nacionalinį pranešimą, pateikė
atsakymus. Lietuva pateikė 45 klausimus kitų šalių nacionaliniams
pranešimams. Šalys parengė atsakymus į jų pranešimams pateiktus
klausimus ir 2015 m. gegužės 10–23 d. Vienoje vykusiame penktajame peržiūros susitikime buvo svarstomi šalių pranešimai. Šiame
susitikime mūsų šaliai atstovavo Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko potvarkiu sudaryta 10 narių delegacija. Savo nacionalinį
pranešimą Lietuva pristatė gegužės 10 dieną. Mūsų šalies pranešėjams buvo pateikta papildomų klausimų, į kuriuos iš karto atsakyta.
Susitikimo metu Lietuvai buvo suformuluoti du iššūkiai: Ignalinos
AE eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
įrenginių ir atliekynų įrengimas bei panaudoto kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo tyrimų programos
vykdymas. Susitikimo išvados mūsų šaliai palankios – Lietuva vykdo
įsipareigojimus pagal visus konvencijos punktus.

Konvencijos dėl ankstyvojo pranešimo apie branduolinę avariją
įsipareigojimų vykdymas
Konvencija dėl ankstyvojo pranešimo apie branduolinę avariją ir
Europos Bendrijos Tarybos sprendimo „Dėl Bendrijoje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos 87/600/

On 12–15 May 2014 VATESI attended organisational and
extraordinary meetings of the Convention review meetings. During
the organisational meeting, the President and Vice-Presidents
of the Review Meeting of the 2015 Joint Convention were elected,
review groups were formed, group leaders and their deputies,
reporters and coordinators were elected. Lithuania was allocated to
the 5th Review Group together with Russia, the Ukraine, Hungary,
Croatia, Gabon, Luxembourg, Morocco, Tajikistan, and Vietnam.
In the Extraordinary Meeting of the Joint Convention the following
was discussed and approved: revisions of the proposed Rules of
Procedure and Financial Rules of the Convention, the Guidelines
Regarding the Review Process, and the Guidelines Regarding the
Form and Structure of National Reports.
In 2014, together with other authorities, VATESI prepared the fourth
National Report under this Convention. The Report included information
on Lithuanian regulations on the following: spent fuel and radioactive
waste management, licensing the management facilities, licensing of
management of spent ionising radiation sources and their management
practice, existing and planned measures to improve safety in the area
of SNF and radioactive waste management. In 2015, the Contracting
Parties provided questions and comments regarding the national
reports. Lithuania received 61 questions, and VATESI provided answers
to them together with other authorities which co-authored the National
Report. Lithuania provided 45 questions regarding national reports of
other counties. The countries drafted answers to questions on their
reports and discussed them during the 5th Review Meeting that took
place in Vienna on 10–23 May 2015. During the meeting Lithuania was
represented by a delegation of 10 members formed under the Ordinance
of the Prime Minister of Lithuania. The Lithuanian National Report
was presented on 10 May. Lithuania was asked additional questions
that were answered immediately. Two challenges were presented
to Lithuania during the meeting: decommissioning of Ignalina NPP
and installation of radioactive waste management equipment and
repositories, and implementing a research programme on the final
disposal of spent fuel and other long-lived radioactive waste. The
meeting drew favourable conclusions that Lithuania is fully meeting its
obligations under the Convention.

Meeting commitments under the Convention on Early
Notification of a Nuclear Accident
The Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, Council
Decision 87/600/Euratom on Community arrangements for the early
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Euratomas“ bei dvišaliai susitarimai su kaimyninėmis valstybėmis
Lietuvą įpareigoja laiku ir tinkamai priimti bei teikti informaciją TATENA,
Europos Komisijai ir kaimyninėms valstybėms apie įvykusius radiologinius ir branduolinius incidentus bei avarijas. VATESI yra paskirta atsakinga kompetentinga institucija vykdyti minėtus įsipareigojimus. Tam
tikslui VATESI yra įkurtas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir
sukurta ankstyvojo pranešimo sistema bei paskirti ankstyvojo pranešimo specialistai, kurie 24 valandas per parą pasirengę priimti bei pateikti
informaciją, susijusią su radiologiniais ir branduoliniais incidentais bei
avarijomis.

exchange of information in the event of a radiological emergency, and
bilateral agreements with neighbouring states obligate Lithuania to
timely and properly accept and provide information to IAEA, the EC
and the neighbouring states on radiological and nuclear incidents
and accidents that have occurred. VATESI has been appointed as
the competent authority to meet the above commitments. For
this purpose, VATESI has established the Emergency Response
Centre and an Early Notification System, and has appointed early
warning officers ready to accept and provide information related to
radiological and nuclear incidents and accidents 24/7.

TATENA ir Europos Komisija yra sukūrusi informacijos apsikeitimo
sistemas, skirtas keistis informacija apie radiologinius ir branduolinius incidentus bei avarijas, tačiau daugelis šiose sistemose skelbiamų įvykių yra įvertinami tik 1–2 lygiu pagal Tarptautinę radiologinių
ir branduolinių įvykių skalę (INES), todėl dažniausiai tarptautiniu lyg
meniu į tokius įvykius nereaguojama. 2015 m. TATENA informacijos
apsikeitimo sistemoje USIE išplatino informaciją apie 28 incidentus, iš
kurių tik 1 įvykis turėjo rimtesnių radiologinių padarinių ir buvo įvertintas 3 lygiu pagal INES skalę bei priskirtas rimtam incidentui. TATENA
USIE informacijos apsikeitimo sistemoje išplatintuose pranešimuose
pateikta informacijos apie dingusius, pavogtus arba atrastus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ar branduolines medžiagas, smulkius incidentus branduolinėse elektrinėse ar branduoliniuose įrenginiuose, darbuotojus, patyrusius nustatytas ribas viršijančias dozes,
bei įvykius, susijusius su gandų valdymu ar fizine sauga.

IAEA and the EC have created information exchange systems for
information exchange on radiological and nuclear incidents and
accidents, but many events reported via these systems are rated
as low as Level 1 or Level 2 according to the International Nuclear
Events Scale (INES), and most often no international response is
delivered in such cases. In 2015 IAEA posted information notices
on 28 incidents on the information exchange system USIE, and only
one of these events had more serious radiological consequences
and were rated Level 3 according to the INES scale and qualified
as serious incidents. Notices posted by IAEA on USIE information
exchange system included information on missing, stolen or found
ionising radiation sources or nuclear material, minor incidents in
NPPs or nuclear installations, information on employees exposed
to doses exceeding the set limits, and events related to rumour
management or physical security.

2015 m. gegužės 6–7 d. Liuksemburge įvyko ES narių įgaliotųjų
institucijų Europos Bendrijos skubaus keitimosi informacija apie
radiologines situacijas (ECURIE) susitikimas. Tokie susitikimai organizuojami kas dvejus metus, juose aptariami ECURIE sistemos
įgyvendinimo klausimai, įvykę incidentai ir avarijos bei jų metu įgyta
patirtis, pristatomi įvykusių pratybų rezultatai. VATESI, vykdydama
Europos Bendrijos Tarybos sprendimo „Dėl Bendrijoje nustatomos
skubaus pasikeitimo informacija radiacinės avarijos atveju tvarkos
87/600/Euratomas“ nuostatus, dalyvauja ECURIE susitikimuose ir
atstovauja šalies interesams.

A meeting of representatives of EU Competent Authorities identified
under the European Community Urgent Radiological Information
Exchange (ECURIE) took place on 6–7 May 2014 in Luxemburg. Such
meetings are held every two years to discuss the implementation of
the ECURIE system, incidents and emergencies that had occurred
and experience gained because of them, and to present results
of exercises that have taken place. To implement the Council
Decision 87/600/Euratom on Community arrangements for the early
notification and exchange of information in the event of a radiological
or nuclear emergency, VATESI regularly attends ECURIE meetings
and represents national interests.

Dalyvavimas poveikio aplinkai vertinimo veikloje įgyvendinant
Espoo konvencijos nuostatas
Naujų branduolinių elektrinių projektavimas, statyba ir eksploatavimas
turi būti vykdomi laikantis visų tarptautinių branduolinės ir radiacinės
saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, o vertinant poveikį kitoms valstybėms – Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame

Participation in the environmental impact assessment activities
to implement ESPOO Convention
The design, construction and operation of new nuclear power plants
have to be carried out abiding by all international requirements on
nuclear safety, radiation safety and environmental protection. During
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kontekste (toliau – Espoo konvencija) nuostatų. 2009 m. pabaigoje
Baltarusija pateikė šalia Lietuvos teritorijos planuojamos statyti branduolinės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. Branduolinės
elektrinės statybai Baltarusijoje parinkta Astravo aikštelė (Gardino sritis) nuo Lietuvos sienos nutolusi tik 23 km, o nuo jos sostinės Vilniaus,
kuriame gyvena daugiau kaip pusė milijono gyventojų, – tik apie 50 km.
Šios branduolinės elektrinės eksploatavimas gali turėti tarpvalstybinį poveikį, todėl Lietuvos institucijos, tarp jų ir VATESI, dalyvauja šio
objekto poveikio aplinkai vertinimo procese pagal Espoo konvenciją, nagrinėdamos pateiktus su poveikio aplinkai vertinimu susijusius
dokumentus.
2015 m. pradžioje iš Baltarusijos gauti atsakymai į Lietuvos keliamus
klausimus, tačiau juose naujos informacijos nepateikta. 2015 m.
kovo mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija persiuntė
VATESI Baltarusijos pateiktą branduolinės elektrinės poprojektinės
analizės programą (toliau – Programa). Programoje teigiama, kad ji
užbaigta atsižvelgus į suinteresuotų šalių (tarp jų ir Lietuvos) pastabas ir pasiūlymus, bei pateiktas pastabų ir pasiūlymų įvertinimas.
VATESI, įvertinusi ir išnagrinėjusi Programą, Aplinkos ministerijai
pateikė išvadą, kad šioje Programoje neatsižvelgta į daugelį VATESI
anksčiau teiktų pastabų ir pasiūlymų.
Išnagrinėjus Baltarusijos 2009–2015 m. pateiktus dokumentus ir atsakymus į Lietuvos klausimus matyti, kad trūksta informacijos, susijusios su aikštelių vertinimu pagal TATENA saugos reikalavimus, informacijos apie branduolinių elektrinių poveikio vertinimą Lietuvos gyventojams normalaus eksploatavimo metu bei projektinių ir sunkiųjų

LIETUVA
Vilnius
50 km

BAL TARUSI J A
23 km

the assessment of the impact of such plants in other countries, the
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary
Context (the Espoo Convention) has to be abided. Belarus submitted
the environmental impact assessment documents of the new nuclear
power plant planned to be constructed in the proximity of the territory
of Lithuania. The site chosen for the construction of the nuclear power
plant in Belarus in Astravets (Grodno District) is only 23 km from
Lithuania, and only 50 km away from the capital of Lithuania, Vilnius,
with the population exceeding half a million people. The operation
of this nuclear power plant can make a trans-boundary impact;
therefore the authorities of Lithuania, including VATESI, take part in
the process of the environmental impact assessment of this facility
in line with the Espoo Convention, and have reviewed the submitted
documents related to the environmental impact assessment.
At the beginning of 2015 Belarus submitted answers to questions
raised by Lithuania, however, they included no new information. In
March 2015 the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
handed over to VATESI the Post-Project Analysis Programme of
the nuclear power plant (hereinafter – the Programme) submitted
by Belarus. The Programme states that it was completed having
taken into account stakeholders’ comments and proposals
(including Lithuania), and provided assessment of the comments
and proposals. Having assessed and analysed the Programme,
VATESI provided the conclusion to the Ministry of Environment that
the Programme had failed to take into account many of the previous
comments and proposals provided by VATESI.
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avarijų atvejais, taip pat informacijos apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų dėjimą į atliekynus. VATESI siūlo reikalauti, kad kaimyninių
valstybių branduolinių elektrinių projektuose būtų įvertintas sunkiojo
lėktuvo kritimo poveikis bei projektų atitiktis šiuolaikiniams branduolinės saugos, įskaitant Europos „streso testus“, reikalavimams.
Baltarusijos planuojamos branduolinės elektrinės poveikio aplinkai
vertinimo derinimas su Lietuva pagal Espoo konvenciją dar nebaigtas ir šiems klausimams VATESI ir toliau skirs ypatingą dėmesį. Dėl
galimo šio objekto neigiamo poveikio Lietuvos teritorijai VATESI specialistai sieks, kad į jų keliamus klausimus būtų pateikti atsakymai,
iš kurių būtų aišku, kad ši branduolinė elektrinė bus suprojektuota
ir pastatyta pagal visus TATENA ir kitus tarptautinius branduolinės ir
radiacinės saugos reikalavimus.

Branduolinės saugos reguliavimas Europos Sąjungoje – ENSREG
Kaip viena iš Europos Komisijos iniciatyvų stiprinti branduolinę saugą, 2007 m. buvo įkurta Branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo
aukšto lygio atstovų grupė (angl. High Level Group on Nuclear Safety
and Waste Management, HLG), vėliau pasivadinusi Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų grupe (angl. European
Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG). Vadovaudamasi nuolatinio branduolinės saugos gerinimo principu ENSREG sprendžia
šiuos uždavinius: kaip užtikrinti ir toliau tobulinti branduolinės
energetikos objektų saugą, įskaitant radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą bei eksploatavimo nutraukimą.
ES šalims ENSREG grupėje atstovauja branduolinę saugą ir branduolinių atliekų saugą reguliuojančiųjų institucijų vadovai, o atitinkamose ENSREG darbo grupėse (Branduolinės saugos gerinimo
grupė, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, eksploatavimo nutraukimo
ir panaudoto branduolinio kuro saugos gerinimo grupė, Visuomenės
informavimo ir skaidrumo gerinimo grupė bei Tarptautinio bendradarbiavimo grupė) – atitinkamų sričių specialistai. 2015 m. įvyko trys
ENSREG posėdžiai, kuriuose dalyvavo VATESI viršininkas.
2015 m. peržiūrėta ENSREG 2016–2019 m. veiklos programa atsižvelgiant į Europos Komisijos nustatytus prioritetus dėl Branduolinės
saugos direktyvos, Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio
kuro direktyvos, taip pat Pagrindinių radiacinės saugos standartų direktyvos įgyvendinimo. 2015 m. ENSREG parengė veiklos ataskaitą
Europos Parlamentui ir Tarybai.
Balandžio 20–24 d. VATESI specialistai dalyvavo Briuselyje vykusiame ENSREG organizuotame 2-ajame nacionalinių veiksmų

Having analysed documents and replies to the questions that
Lithuania provided in 2009–2015, it is clear that there is a lack
of information related to site assessment based on IAEA safety
requirements, information on the assessment of the NPP impact
on Lithuanian population during normal operation and in case of
design-basis and major accidents, and information on radioactive
waste management and placing in repositories. VATESI proposes to
request that designs of nuclear power plants of the neighbouring
countries take into account the impact of a heavy aircraft crash
and assess the design compliance with modern nuclear safety
requirements, including European stress tests.
The environmental impact assessment of the planned Belarus nuclear
power plant is not fully coordinated with Lithuania under the ESPOO
Convention, and VATESI will keep focusing on these issues. Due to a
potential negative impact of the facility on the territory of Lithuania
VATESI specialists will strive to receive answers to the questions they
ask, and to make sure that the answers make it clear that this power
plant will be designed and built in full compliance with IAEA and other
international nuclear and radiation safety requirements.

Nuclear safety regulation in the European Union – ENSREG
As a nuclear safety improvement initiative of the European
Commission, in 2007 the High Level Group on Nuclear Safety and
Waste Management, HLG was established, that later changed its
name to the European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG.
To follow the principle of the continuous improvement of nuclear
safety, ENSREG addresses the following tasks: the assurance and
continuous improvement of safety of nuclear facilities including
spent fuel and radioactive waste management, and the financing
of decommissioning, spent nuclear fuel and radioactive waste
management. EU Member States are represented at ENSREG
by senior officials from their national regulatory authorities of
nuclear safety and radioactive waste safety, and by experts in
the relevant fields in the respective ENSREG Working Groups (on
nuclear safety improvement, safety improvement in radioactive
waste management, decommissioning and spent nuclear fuel, on
public information and transparency, on international cooperation).
Three ENSREG meetings were held in 2015, attended by the Head
of VATESI.
In 2015, ENSREG Working Programme for 2016–2019 was revisited
taking into account priorities set forth by the European Commission
regarding the implementation of the Nuclear Safety Directive,
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planų tarpusavio peržiūros darbiniame susitikime, kuriame pristatė
Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plano įgyvendinimo eigą ir
rezultatus. ENSREG 2-ojo nacionalinių veiksmų planų tarpusavio
peržiūros darbinio susitikimo metu esminių Lietuvos branduolinės
saugos gerinimo plano įgyvendinimo ataskaitos neatitikčių ENSREG
reikalavimams nenustatyta. Į visus dėl ataskaitos užduotus klausimus susitikimo metu VATESI specialistai pateikė išsamius atsakymus. ENSREG viename iš posėdžių pažymėjo, kad darbinis susitikimas buvo naudingas ypač dėl jame vykusių atvirų ir intensyvių
diskusijų svarstant, kaip įgyvendinami šalių nacionaliniai planai.
2014 m. atnaujintoje Branduolinės saugos direktyvoje nustatyta, kad
nuo 2017 m. kas šešerius metus pagal pasirinktą aktualią branduolinės saugos temą būtina atlikti reguliarius branduolinės saugos
vertinimus ir jų tarpusavio peržiūras. ENSREG viename iš posėdžių
nusprendė, kad 2017 m. tokio vertinimo tema bus senėjimo valdymas,
ir pavedė Branduolinės saugos gerinimo grupei, glaudžiai bendradarbiaujant su WENRA, parengti techninius reikalavimus ir proceso planą. Abu dokumentai buvo parengti ir aptarti. Nuspręsta, jog WENRA
įvertins galimybes patikslinti techninius reikalavimus, kad jie apimtų
visus branduolinius įrenginius, nurodytus Branduolinės saugos direktyvoje. Pagal preliminarų proceso planą 2017 m. bus rengiamos
nacionalinės branduolinės saugos vertinimo ataskaitos, kurių tarpusavio peržiūra vyks 2018 m. sausio–balandžio mėn., o tarpusavio peržiūros darbinis susitikimas – 2018 m. gegužės mėn.
2015 m. birželio 29–30 d. ENSREG Briuselyje organizavo trečiąją
konferenciją „Branduolinė sauga Europoje“, kurioje dalyvavo apie
300 atstovų iš įvairių branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų,
branduolines elektrines eksploatuojančių organizacijų, nevyriausybinių ir techninės paramos organizacijų bei akademinės bendruomenės. Konferencijos metu diskutuota apie senėjimo valdymo saugos reikalavimus branduolinėse elektrinėse, siekiant pratęsti jų projektinį eksploatavimo laikotarpį, aptarti esminiai 2014 m. atnaujintos
Branduolinės saugos direktyvos pakeitimai, tarpusavio peržiūrų misijų teikiama nauda ir jų gerinimo galimybės. Taip pat buvo pristatyti
panaudoto branduolinio kuro saugojimo ir jo dėjimo į geologinius
atliekynus licencijavimo aspektai, diskutuota apie avarinės parengties priemones, ypatingą dėmesį atkreipiant į kaimyninių šalių bendradarbiavimo svarbą ankstyvojoje avarijos stadijoje. Konferencijoje
pristatytos ir atominėse elektrinėse įdiegtos techninės sunkiųjų avarijų valdymo priemonės: mobilieji elektros generatoriai, susikaupusio vandenilio mažinimo įrenginiai, apsauginio gaubto ventiliacijos
sistemos. Konferencijos dalyvių nuomone, matoma pažanga stiprinant branduolinę saugą, o nenutrūkstamas jos gerinimo procesas
turi išlikti kiekvienos šalies prioritetu.

Mokslinio-techninio susitikimo su Serbijos Respublikos Radiacinės saugos
ir branduolinės saugos agentūros specialistais metu
Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency specialists
scientific visit at VATESI

Radioactive Waste and Spent Fuel Management Directive, and Basic
Safety Standards Directive. In 2015, ENSREG drew up an Activity
Report to the European Parliament and the Council.
On 20–24 April VATESI specialists attended the second ENSREG
workshop of the peer review of national action plans held by ENSREG
in Brussels. There VATESI presented the progress and results of
the implementation of the Lithuanian Nuclear Safety Improvement
Plan. No material non-compliances with ENSREG of the Report on
the Implementation of the Nuclear Safety Improvement Plan were
identified during the second ENSREG workshop of the peer review
of national action plans. During the meeting VATESI specialists
provided exhaustive answers to all the questions asked on the report.
In one of its meetings ENSREG noted that the working meeting was
beneficial, especially due to open and intense discussions on the
implementation of the national action plans.
The Nuclear Security Directive revisited in 2014 sets forth that starting
with 2017 and subsequently every six years regular peer-reviews
will be held assess nuclear security based in selected relevant
nuclear safety issue. In one of its meetings ENSREG decided that
ageing management would be the topic of such assessment in 2017,
and charged the Group on Nuclear Safety Improvement, in close
cooperation with WENRA, to develop technical requirements and the
process plan. Both documents were developed and discussed. The
decision was made that WENRA would assess technical capabilities
to clarify the technical requirements, so that they cover all the
nuclear installations specified in the Nuclear Safety Directive. Under
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Taip pat ENSREG įkūrė darbo grupę, kuri vykdys „streso testų“,
atliktų Armėnijos branduolinėje elektrinėje, tarpusavio peržiūrą.
ENSREG posėdžių metu VATESI ne kartą savo pasisakymuose pabrėžė, kad „streso testai“ taip pat turi būti atlikti ir Baltarusijoje statomoje branduolinėje elektrinėje iki jos paleidimo.
2015 m. lapkričio 24 d. buvo išrinktas naujasis ENSREG pirmininkas. Juo tapo Pjeras Ševė (Pierre-Frank Chevet), Prancūzijos
Branduolinio reguliavimo komisijos vadovas.
Dalyvavimas Vakarų Europos šalių branduolinės saugos
reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) veikloje
Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų
asociacija (angl. Western European Nuclear Regulators Association,
WENRA) įkurta 1999 m. ES šalių ir Šveicarijos branduolinių elektrinių saugą reguliuojančių institucijų iniciatyva. Pagrindinis šios organizacijos tikslas yra sukurti bendrą požiūrį į branduolinę saugą.
Šiuo metu asociacijoje dirba Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Didžiosios
Britanijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Prancūzijos,
Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos,
Vengrijos, Vokietijos ir Ukrainos branduolinės saugos reguliavimo institucijų atstovai, o stebėtojų teises turi Airijos, Armėnijos,
Austrijos, Danijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Lenkijos ir Rusijos
atstovai. WENRA renginiuose reguliuojančių institucijų atstovai aptaria branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros
klausimus, keičiasi saugos požiūriu svarbia informacija, patirtimi
bei numato branduolinės saugos gerinimo kryptis. WENRA veikia
Reaktorių saugos harmonizavimo (angl. RHWG) ir Eksploatavimo
nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (angl. WGWD) darbo
grupės, prie kurių Lietuva prisijungė 2004 m.

WENRA reaktorių saugos harmonizavimo grupės (RHWG) veikla
Pirminis WENRA RHWG tikslas buvo nustatyti pagrindinius reikalavimus (saugos lygius) veikiančioms branduolinėms elektrinėms ir juos
suderinti WENRA veikloje dalyvaujančiose šalyse. 2008 m. sausio mėn.
patvirtintoje WENRA RHWG rekomenduojamų saugos lygių redakcijoje
buvo įtraukti 295 saugos lygiai, kurie iš viso apima 18 saugos sričių.
2014 m. rugsėjo 24 d. šie saugos lygiai buvo atnaujinti atsižvelgiant į
avarijos Fukušimos Daičio branduolinėje elektrinėje pamokas ir publikuoti. Atnaujinti saugos lygiai skirti šiuo metu veikiančioms branduolinėms elektrinėms. Atnaujinant saugos lygius daugiausia dėmesio
skirta gamtinių pavojų poveikio, apsauginio gaubto vientisumo, avarijų

the preliminary process plan national nuclear safety assessment
reports will be drawn up in 2017, and their peer review will take
place in January-April 2018, and the workshop of the peer review –
in May 2018.
The third ENSREG conference, Nuclear Safety in Europe, was held
on 29-30 June 2015 in Brussels and was attended by approximately
300 representatives of various nuclear safety regulators,
organisations operating nuclear power plants, non-Governmental
organisations, technical support organisations and academia. The
conference participants discussed safety requirements for ageing
management in nuclear power plants in order to extend their design
lifetime. They also discussed the key amendments to the Nuclear
Safety Directive revisited in 2014, benefits of peer-review missions
and their improvement possibilities. Aspects of licensing of spent
nuclear fuel storing and its placement into geological repositories
were presented, emergency preparedness measures were
discussed, especially focusing on the importance of cooperation
between neighbouring states in the early phases of the emergency.
The conference included presentations of technical measures to
manage major accidents installed in nuclear power plants: mobile
power generators, reduction equipment for accumulated hydrogen,
and ventilation systems of the protective shield. According to the
participants of this conference, the progress in nuclear security
improvement is visible, and the improvement process is continuous
and shall remain a priority for every country.
Furthermore, ENSREG established a working group that will do peer
review of stress tests performed in the Armenian nuclear power
plant. During ENSREG meetings VATESI continuously emphasised
in its contributions that stress tests must also be performed in the
nuclear power plant under construction in Belarus before its launch.
On 24 November 2015 Mr Pierre-Franck Chevet, Chairman of the
Nuclear Safety Authority of France, was elected the chairperson of
ENSREG.

Participation in the activities of the Western European Nuclear
Regulators’ Association (WENRA)
The Western European Nuclear Regulators’ Association (WENRA)
was established in 1999 at the initiative of safety regulators of nuclear
power plants in the EU Member States and Switzerland. The main
goal of the organisation is to develop a common approach towards
nuclear safety. At present, the nuclear safety regulatory authorities
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valdymo ir periodinės saugos peržiūros aspektams. Vadovaudamosi atnaujintais saugos lygiais WENRA veikloje dalyvaujančių šalių branduolinę saugą prižiūrinčios institucijos įsipareigojo iki 2017 m. atnaujinti
branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus. 2015 m. VATESI
analizavo atnaujintus saugos lygius. Užbaigus šią analizę, pagal poreikį
bus tobulinami teisės aktai, reglamentuojantys Ignalinos AE branduolinę saugą, į šiuos lygius taip pat planuojama atsižvelgti rengiant naujai
branduolinei elektrinei skirtus teisės aktus.
2015 m. VATESI atstovai toliau dalyvavo WENRA RHWG sudarytoje darbo grupėje, kuri, atsižvelgdama į įgytą patirtį po avarijos
Japonijos Fukušimos Daičio branduolinėje elektrinėje, rengė rekomendacijas dėl gamtinių pavojų įvertinimo atliekant branduolinių
elektrinių saugos analizę.
Ši darbo grupė 2015 m. baigė rengti dokumentą „Gamtiniai pavojai“
ir toliau nagrinėjo suinteresuotų šalių pateiktas pastabas bei tobulino šį dokumentą papildančias rekomendacijas „Seisminiai įvykiai“,
„Išoriniai potvyniai“ ir „Ekstremalios oro sąlygos“. Šiuos darbus planuojama tęsti ir 2016 m. Dokumentas „Gamtiniai pavojai“ pateikiamas WENRA interneto svetainėje.
2015 m. WENRA RHWG pradėjo rengti techninius reikalavimus reguliariajam teminiam branduolinės saugos vertinimui ir jo tarpusavio peržiūrai, kurie 2017 m. bus atliekami ES, ir šį darbą planuoja tęsti 2016 m.
Reguliarieji teminiai branduolinės saugos vertinimai ir jų tarpusavio peržiūros bus atliekami vadovaujantis 2014 m. atnaujinta Branduolinės saugos direktyva, kuri reikalauja tokius vertinimus atlikti kas šešerius metus,
pradedant 2017 m. 2017 m. vertinimų tema yra senėjimo valdymas.

WENRA saugos reikalavimų derinimo programa. Eksploatavimo
nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupės
(WGWD) veikla
2001 m. pabaigoje Eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė pradėjo projektą, skirtą WENRA šalyse
galiojantiems reikalavimams eksploatavimo nutraukimo ir radioak
tyviųjų atliekų saugyklų eksploatavimo srityse suderinti. Šio darbo
tikslas – sukurti rekomenduojamus saugos lygius, kuriais turės
vadovautis WENRA šalys. Rekomendaciniai saugos lygiai rengiami atsižvelgiant į jau egzistuojančias teisines bazes ir tarptautines
rekomendacijas.
2005 m. pabaigoje WGWD darbo grupė parengė dvi ataskaitas, kuriose pristatė rekomendacinius eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų eksploatavimo saugos lygius. 2010 ir
2011 m. šios ataskaitos buvo atnaujintos. Atsižvelgdama į tai 2011 m.

of Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Finland, France, Germany,
Hungary, Italy, Lithuania, the Netherlands, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the UK and the Ukraine are
represented at the Association, and representatives of Armenia,
Austria, Denmark, Ireland, Luxembourg, Norway, Poland, Russia
and have the observer status. At WENRA meetings, representatives
of the regulatory authorities discuss nuclear safety regulation and
supervision, share experience and safety-related information, and
plan safety improvement areas. WENRA has the functioning Reactor
Harmonisation Working Group (RHWG) and the Working Group on
Waste and Decommissioning (WGWD), which Lithuania joined in 2004.

Activities of the WENRA Reactor Harmonisation Working
Group (RHWG)
The primary objective of the WENRA RHWG was to establish the key
requirements – safety reference levels – for the presently operating
nuclear power plants and to harmonize these levels in the WENRAmember countries. The version of the safety reference levels, drawn up
by the WENRA RHWG in January 2008, included 295 safety reference
levels in 18 safety areas in total. On 24 September 2014 these safety
levels were updated with respect to lessons learnt after the accident
at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, and then published. The
updated safety levels are designed for the currently operated NPPs.
Aspects of impacts of natural phenomena, integrity of the containment
system, accident management and periodic safety review were
focused on when updating safety levels. In line with the updated safety
levels, authorities supervising nuclear safety of WENRA-member
activities undertook to update nuclear safety regulations by 2017. In
2015 VATESI analysed the updated safety levels. After the analysis and,
if needed, legislation regulating nuclear safety of Ignalina NPP will be
improved. VATESI also plans to take these levels into account when
drafting legislation to be applied to the new NPP.
In 2015 VATESI representatives continued taking part in WENRA
RHWG task force. With respect to the experience gained after
the accident at Fukushima Daiichi NPP in Japan, the task force
drafted recommendations in the areas of the assessment of natural
phenomena during safety analysis of NPPs.
In 2015 the task force draw up a Natural Hazards document
and analysed stakeholder comments and improved additional
recommendations to the document: Seismic Events, External
Hazards, Extreme Weather Conditions. This work is planned to be
continued in 2016. The Natural Hazards document is published on
WENRA website.
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VATESI atnaujino radioaktyviųjų atliekų tvarkymo bei eksploatavimo
nutraukimo reikalavimus.
2015 m. pradžioje WGWD darbo grupė parengė ataskaitą, kurioje
nurodyti radioaktyviųjų atliekų atliekynų saugos rekomendaciniai
lygiai. Lietuva atliko savo branduolinės saugos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą ir įvertino, kuriuos lygius Lietuvos
teisinė sistema atitinka, bei nustatė, kuriuos reikalavimus reikia
patobulinti. 2015 m. pradėti teisinės sistemos pakeitimai, po kurių
Lietuva atitiks atliekynų saugos rekomendacinius lygius.
2015 m. surengti du WGWD darbo grupės susitikimai Paryžiuje ir
Bukarešte. Šių susitikimų pagrindiniai tikslai buvo pradėti radioaktyviųjų atliekų apdorojimo saugos rekomendacinių lygių ataskaitos
rengimą bei pradėti šalių, kurios įvertino savo teisines sistemas dėl
atitikties atliekynų saugos rekomendaciniams lygiams, įvertinimo
rezultatų peržiūrą, siekiant įsitikinti, kad visos šalys vienodai interpretuoja saugos lygiuose nurodytus reikalavimus.

Dalyvavimas Europos šalių branduolinio saugumo reguliavimo
institucijų asociacijos (ENSRA) veikloje
Europos branduolinio saugumo reguliavimo institucijų asociacija
(ENSRA) yra neformali organizacija, vienijanti Europos branduolinio
saugumo reguliavimo ir priežiūros funkcijas vykdančias institucijas iš Belgijos, Čekijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Lenkijos,
Nyderlandų, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos,
Šveicarijos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Šiuo metu asociacijos
veikloje dalyvauja 15 narių, VATESI prie šios asociacijos prisijungė
2013 m. lapkritį. Asociacija, prisidėdama prie efektyvaus branduolinio saugumo Europoje kūrimo ir jo palaikymo proceso, sudaro tinkamas sąlygas savo nariams keistis gerosios praktikos ir patirties
pavyzdžiais branduolinio saugumo reguliavimo srityje, siekia, kad
Europos šalyse būtų bendras supratimas apie branduolinio saugumo problemas ir bendra branduolinio saugumo priemonių įgyvendinimo praktika, tinkanti visoms Europos šalims ir nepriklausanti nuo
šalių nacionalinių ar kultūrinių skirtumų.
2015 m. spalio mėn. įvyko metinis ENSRA susitikimas Vengrijoje,
kurio metu asociacijos nariai dalijosi aktualia informacija branduolinio saugumo reguliavimo srityje. Įvairiems klausimams aptarti
sukurtos kelios darbo grupės, kurios plenarinio posėdžio metu pristatė savo darbo rezultatus. Šiame susitikime Prancūzija pateikė
informaciją apie 2015 m. šalyje įvykusius terorizmo aktus, taip pat
daug dėmesio skirta Švedijoje vykusioms didelio masto pratyboms,
kurios sulaukė ir tarptautinės bendruomenės dėmesio. Susitikimo

In 2015, WENRA RHWG started developing technical requirements for
the regular subject-specific nuclear safety assessment and its peer
review to take ace in 2017 in the EU, and plans to continue this work
in 2016. The regular subject-specific nuclear safety assessment and
their peer reviews will be conducted in line with the Nuclear Safety
Directive revised in 2014, that requires to perform such inspections
every six years starting with 2017. Ageing management is the topic
for the 2017 assessments.

The WENRA Programme for Harmonisation of Safety
Requirements Activities of the Working Group on Waste and
Decommissioning (WGWD)
At the end of 2001, the Working Group on Waste and Decommissioning
(WGWD) started the project for harmonisation of the requirements
in force in the WENRA member countries on decommissioning
of nuclear facilities and operation of radioactive waste storage
facilities. The goal of this assignment is to develop safety reference
levels that will be binding to the WENRA member countries. The
safety reference levels are drafted with regard to the already existing
legal frameworks and international recommendations.
At the end of 2005 WGWD drafted two reports where the safety
reference levels for decommissioning of nuclear facilities and
operation of radioactive waste storage facilities were presented.
In 2010 and 2011 these reports were updated, and with respect
to this VATESI updated the requirements for management and
decommissioning of radioactive waste.
In 2015, two meetings of the WGWD working group were held, one in Paris
and one in Bucharest. The purpose of the meetings was to start drafting
a report on safety reference levels of radioactive waste treatment, and
start reviewing the assessment results of countries that had assessed
the compliance of their legal frameworks with the safety reference
levels of repositories, to ensure that all the countries uniformly interpret
requirements specified in the safety reference levels.

Participation in the activities of the European Nuclear Security
Regulators Association (ENSRA)
The European Nuclear Security Regulators Association (ENSRA) is
an informal organisation uniting European authorities performing
functions of nuclear safety regulation and supervision from Belgium,
Czech Republic, UK, Spain, Poland, the Netherlands, France,
Slovakia, Slovenia, Finland, Sweden, Switzerland, Hungary, Germany
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metu mokymų darbo grupės atstovai pasidalijo informacija apie organizuotus ir kitiems metams planuojamus mokymus branduolinio
saugumo srityje.
Dalyvavimas Europos garantijų tyrimo ir vystymo asociacijos
(ESARDA) veikloje
Europos garantijų tyrimo ir vystymo asociacija (angl. European
Safeguards Research and Development Association, ESARDA) įkurta 1969 m. Ji vienija nacionalinius branduolinės energetikos saugos
reguliatorius, įmones, eksploatuojančias branduolinės energetikos
objektus, mokslo ir tyrimo centrus bei universitetus, dirbančius
garantijų taikymo srityje. Šiuo metu asociaciją sudaro 30 narių iš
16 Europos valstybių (Prancūzijos, Austrijos, Rumunijos, Italijos,
Vokietijos, Vengrijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Čekijos,
Norvegijos, Lenkijos, Belgijos, Šveicarijos, Švedijos, Suomijos ir
Lietuvos), JAV bei Europos Komisijos. Lietuvai šioje asociacijoje atstovauja VATESI, kuri asociacijos nare tapo 2005 m. VATESI atstovas
taip pat yra ESARDA Valdymo komiteto narys.
ESARDA tikslas – skatinti organizacijas tarpusavyje keistis informacija, susijusia su branduolinių medžiagų kontrole ir patirtimi, taikant
naujausias garantijų taikymo technologijas. Kasmet vykstančių susitikimų ir simpoziumų metu aptariami naujausi pasiekimai ir skirtingi
požiūriai sprendžiant iššūkius šioje srityje. 2015 m. gegužės 18–21 d.
Mančesteryje (Jungtinė Karalystė) įvyko 37-asis metinis ESARDA susitikimas. Susitikimo išvakarėse surengtame Valdymo komiteto posėdyje buvo aptartas esamų narių dalyvavimas ir naujų narių priėmimas.
Atskiriems klausimams aptarti ESARDA sukurtos įvairios darbo grupės, kurios reguliariai susitinka bent du kartus per metus. VATESI
dalyvauja Garantijų įgyvendinimo darbo grupės (angl. Implementation
of Safeguards, IS) veikloje. 2015 m. gegužės mėn. įvykusiame IS susitikime šalys papasakojo apie garantijų taikymą savo šalyse, kylančias
problemas jas taikant bei kaip šios problemos yra sprendžiamos.
TATENA bendradarbiavimo projektai
Pagal 2014–2015 m. TATENA Europos regiono techninio bendradarbiavimo programą VATESI koordinuoja Lietuvos specialistų dalyvavimą šiuose regioniniuose techninio bendradarbiavimo branduolinės
saugos ir energetikos srities projektuose:
• RER/2/006 – saugos infrastruktūros kūrimas valstybinei branduolinės energetikos programai įgyvendinti;

and Lithuania. Currently 15 countries participate in the association
activities, and VATESI joined it in November 2013. To contribute to
the process of developing and maintaining efficient nuclear safety
in Europe, the Association facilitates sharing best practices and
experience examples among its members in the area of nuclear safety
regulation. ENSRA aims for European countries to share a common
understanding of nuclear safety problems and the common practice
of implementing nuclear safety measures suitable for all European
countries and independent of national or cultural differences.
In October 2015, an annual ENSRA meeting was held in Hungary,
during which the Association members shared relevant information
on nuclear safety regulation. Several working groups were
formed to discuss various subjects. Several working groups were
established to discuss various subjects. The groups presented
their work results during the plenary meeting. During the meeting
France presented information on terrorist acts of that took place
there in 2015, and a large scale exercise in Sweden that attracted
attention of the international community was also focused on. In
this meeting, representatives of the Working Group on Training
shared information on trainings held and planned for 2016 in the
nuclear safety area.

Participation in the activities of the European Safeguards
Research and Development Association (ESARDA)
The European Safeguards Research and Development Association
(ESARDA) was formed in 1969 uniting national nuclear energy safety
regulators, nuclear facility operators, research and development
centres and universities operating in the area of safeguards
application. Currently the association has 30 members from
16 European countries (France, Austria, Romania, Italy, Germany,
Hungary, Spain, UK, Czech Republic, Norway, Poland, Belgium,
Switzerland, Sweden, Finland, Lithuania), USA and the European
Commission. Lithuania is represented by VATESI in this association.
VATESI has become a member in 2005, and a VATESI representative
is also a member of the Steering Committee.
The purpose of ENSARDA is to encourage organisations to
exchange information related to control over nuclear material as
well as share experience in using the most recent technologies of
applying safeguards. Annual meetings and symposiums discuss
the most recent achievements and different attitudes in addressing
challenges in this area. The 37th Annual Meeting of ENSARDA
took place on 18–21 May 2015 in Manchester (UK). The Steering
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• RER/9/110 – reguliuojančių institucijų gebėjimų patikrinimų srityje ir patikrinimų programų stiprinimas;
• RER/9/111 – nacionalinės branduolinės ir radiacinės saugos infrastruktūros kūrimas;
• RER/9/129 – branduolinės saugos vertinimo gebėjimų stiprinimas, naudojant saugos įvertinimo, švietimo ir mokymo programą;
• RER/9/131 – branduolinių elektrinių eksploatavimo saugos
gerinimas.
2015 m. 25 Lietuvos atstovai iš VATESI, Ignalinos AE, mokslinių
techninės paramos organizacijų bei RSC dalyvavo 27-iuose TATENA
tarptautinių ir regioninių projektų renginiuose, konferencijose, techniniuose susitikimuose. Šie specialistai turėjo galimybę susipažinti
su pažangia praktika ir keliamais reikalavimais įvairiose branduolinės ir radiacinės saugos užtikrinimo bei saugos vertinimo srityse,
užmegzti kontaktus su užsienio kolegomis.
Tęsiamas TATENA nacionalinio projekto „Branduolinės saugos reguliavimo institucijos ir kitų institucijų stiprinimas ruošiantis galimam naujos branduolinės elektrinės licencijavimui“, patvirtinto TATENA valdybos 2014–2015 m. laikotarpiui, vykdymas. 2015 m. 9 VATESI darbuotojai
gilino savo žinias dalyvaudami seminaruose pagal nacionalinį TATENA
projektą. Taip pat šio projekto lėšomis VATESI įsigijo naujos kartos rankinį gama spektrometrą „identiFINDER 2“, kuriuo VATESI specialistai
patikrinimų metu galės atlikti reikiamus matavimus: identifikuoti branduolines medžiagas, nustatyti jų izotopinę sudėtį, nepanaudoto branduolinio kuro įsodrinimą bei tikrinti Ignalinos AE saugomą panaudotą
branduolinį kurą. TATENA parama, teikiama per nacionalinius projektus, padeda Lietuvos branduolinės saugos specialistams tobulinti savo
techninės srities žinias, susipažinti su aktualiausiais tarptautiniais
branduolinės saugos reikalavimais bei gerąja kitų šalių praktika.

Dvišalis bendradarbiavimas
VATESI didelį dėmesį skiria dvišaliam tarptautiniam bendradarbiavimui, kurio metu keičiamasi branduolinės saugos požiūriu aktualia
informacija, teikiama pagalba darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityje. Tokio pobūdžio bendradarbiavimas grindžiamas regioniniu, eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų technologijos arba
saugos problemų analogijos ir kitais principais.
2015 m. rugsėjo 14 d. VATESI viršininkas Michailas Demčenka ir
Jungtinių Amerikos Valstijų Branduolinio reguliavimo komisijos (NRC) pirmininkas Stefanas Bernsas (Stephen G. Burns) pasirašė penktąjį susitarimą dėl keitimosi technine informacija ir

Committee meeting that took place on the eve of the Annual Meeting
discussed participation of the existing members and acceptance of
new ones.
ESARDA has various working groups established to discuss individual
subjects. The working groups meet at least twice a year. VATESI
participates in the working group on the Implementation of Safeguards
(IS). During the IS meeting that was held in May 2015 the members
shared information about the application of safeguards in their
countries, problems faced and how these problems were addressed.
The IAEA cooperation projects
Under the IAEA European Regional Programme for Technical
Cooperation 2014-2015, VATESI coordinates the participation of
Lithuanian specialists in the following regional technical cooperation
projects in the area of nuclear safety and energy:
• RER/2/006 – Establishing a Safety Infrastructure for a National
Nuclear Power Programme;
• RER/9/110 – Strengthening the Inspection Capabilities and
Programmes of the Regulatory Authorities;
• RER/9/111 – Establishing a Sustainable National Regulatory
Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety;
• RER/9/129 – Strengthening Nuclear Safety Assessment
Capabilities through the use of the Safety Assessment, Education
and Training Programme;
• RER/9/131 – Improving Operational Safety of Nuclear Power Plants.
In 2015 twenty-five representatives of Lithuania from VATESI,
Ignalina NPP, technical support organisations and Radiation
Protection Centre attended 27 events, conferences and technical
meetings under IAEA international, regional and other projects.
The specialists had the opportunity to familiarise themselves with
advanced practice and requirements set in various nuclear and
radiation safety assurance and safety assessment areas, and to
establish contacts with their foreign colleagues.
The implementation of the IAEA national project, Strengthening
the Nuclear Safety Regulatory Authority and Other Institutions for
the Possible Licensing of a New Nuclear Power Plant, approved
by the IAEA Board of Governors for the period of 2014–2015, is in
progress. In 2015, nine VATESI employees have participated in
workshops under this national IAEA project, and have improved
their knowledge. Furthermore, thanks to the project funding VATESI
acquired identiFINDER 2, a handheld gamma spectrometer of a new
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bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje. Pagal šį susitarimą VATESI ir NRC keisis technine informacija apie valstybėse
galiojančius teisės aktus, priimtus branduolinės ir fizinės saugos,
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse, taip pat dalysis branduolinės energetikos objektų saugos priežiūros patirtimi. Pasirašytas
penkerių metų susitarimas patvirtina ilgalaikį sėkmingą Lietuvos
ir JAV branduolinę saugą reguliuojančių institucijų bendradarbiavimą ir yra daugiau nei du dešimtmečius tęsiamo neįkainojamos
patirties keitimosi ir branduolinės saugos specialistų kompetencijos stiprinimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys.
Pirmasis bendradarbiavimo susitarimas tarp VATESI ir JAV NRC
pasirašytas 1994 m.
Lietuvoje suplanavus statyti pažangųjį verdančio vandens reaktorių
(angl. Advanced Boiling Water Reactor, ABWR), VATESI kryptingai
rengėsi šio reaktoriaus saugos peržiūrai ir įvertinimui. 2012–2013 m.
VATESI ir Japonijos branduolinę saugą reguliuojančios institucijos
(NRA) specialistai susitikimų metu aptarė galimo dvišalio bendradarbiavimo galimybes ir 2014 m. rugsėjo 24 d. VATESI viršininkas

generation. It will enable VATESI specialists to perform required
measurements during inspections: identify nuclear materials,
determine their isotope composition, enrichment level of unused
nuclear fuel, and inspect spent nuclear fuel stored at Ignalina
NPP. The IAEA support provided through the national projects
helps Lithuanian specialists of nuclear safety to improve their
technical knowledge, familiarise themselves with the most relevant
international requirements in nuclear safety and the best practice in
other countries.

Bilateral cooperation
VATESI also focuses major attention on international bilateral
cooperation during which relevant information on nuclear safety
is exchanged and support is provided in the area of employee
qualification improvement. Cooperation of this nature is based on
the regional principle, technologies of operated nuclear facilities,
analogous safety problems, etc.
On 14 September 2015 the Head of VATESI, Michail Demčenko, and
Chairman of the United States Nuclear Regulatory Commission
(NRC), Stephen G. Burns, signed the fifth Arrangement for the
exchange of technical information and cooperation in nuclear safety
matters. Based on the Arrangement VATESI and NRC will exchange
technical information on legislation in force in both states in the
areas of nuclear safety and physical security and radioactive waste
management, and share experience in supervision of safety of
nuclear facilities. The Arrangement signed for a 5 year-term proves
a long term successful cooperation between the nuclear safety
regulatory authorities of Lithuania and the United States of America
and is an example of priceless experience exchange and enhancing
the competencies of nuclear safety specialists and inter-institutional
cooperation lasting over two decades. The first Arrangement for the
exchange of technical information and cooperation in nuclear safety
matters was signed in 1994.

VATESI viršininkas Michailas Demčenka ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Branduolinio reguliavimo komisijos (NRC) pirmininkas Stefanas Bernsas
(Stephen G. Burns) 2015 m. rugsėjo 14 d. pasirašė VATESI ir NRC
bendradarbiavimo susitarimą

Head of VATESI Michail Demčenko and Chairman of the United States
Nuclear Regulatory Commission (NRC) Stephen G. Burns after signing the
Arrangement on cooperation between VATESI and NRC on 14 September 2015

After Lithuania has planned to build an Advanced Boiling Water
Reactor (ABWR), VATESI started targeted preparations to supervise
and assess such a reactor. During meetings in 2012–2013,
specialists of VATESI and Japanese Nuclear Regulation Authority
(NRA) discussed potential bilateral cooperation possibilities, and
on 24 September 2014 the Head of VATESI, Michail Demčenko, and
the Chairman of Japanese Nuclear Regulation Authority, Shunichi
Tanaka, signed the Memorandum for Information Exchange in
Vienna.
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Michailas Demčenka ir NRA vadovas Šuniči Tanaka (Shunichi Tanaka)
Vienoje pasirašė memorandumą dėl keitimosi aktualia informacija.
2015 m. birželio 11–12 d. įvyko VATESI ir NRA atstovų susitikimas.
Svečiai pristatė NRA pertvarkymo aspektus, naujus saugos reikalavimus branduolinės energetikos objektams, informavo, kaip Japonijoje
vyksta branduolinių elektrinių, kurios buvo laikinai sustabdytos po
avarijos Fukušimos Daičio branduolinėje elektrinėje, saugos peržiūros procesas, siekiant atnaujinti jų eksploatavimą įdiegus papildomas
saugos gerinimo priemones. Susitikimo metu VATESI supažindino su
branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reglamentavimo ir priežiūros veikla, prižiūrimais Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektais. NRA atstovai domėjosi, kaip
sekasi rengti naujos branduolinės elektrinės projektui vykdyti reikalingus teisės aktus, kokia yra radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija Lietuvoje. Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie efektyviam
reguliuojančios institucijos darbui užtikrinti reikalingą specialistų
skaičių ir būtinas kompetencijas. NRA atstovai pristatė jų mokymo
centro parengtas reguliuojančių institucijų specialistų mokymo programas ir pateikė pasiūlymus, kaip galima būtų tobulinti VATESI specialistų kompetencijas ABWR reaktorių saugos vertinimo ir priežiūros
srityje. Tokio pobūdžio mokymus tikimasi suorganizuoti artimiausiu
metu, šiuose mokymuose galėtų dalyvauti didžioji dalis už skirtingas
priežiūros sritis atsakingų VATESI specialistų. Dviejų dienų vizito metu
NRA atstovai taip pat vyko į Ignalinos AE, kur domėjosi, kaip vyksta šio
objekto eksploatavimo nutraukimo darbai.

On 11–12 June 2015 a meeting of VATESI and NRA representatives
was held. The visitors presented aspects of NRA reorganising,
new safety requirements for nuclear facilities, informed on the
progress of safety review process of Japanese nuclear power
plants operations which were suspended after the accident at
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant in order to restart their
operation after additional safety improvement measures are
installed. During the meeting VATESI provided information on
supervision and regulation activities of nuclear and radiation
safety and physical security, and on supervised projects of Ignalina
NPP decommissioning and radioactive waste management.
NRA representatives were interested in the progress of drafting
legislation required for the project of the new nuclear power plant,
and in the radioactive waste management strategy in Lithuania.
The meeting attendees also discussed numbers of specialists and
necessary competencies required to ensure effective activities of
a regulatory authority. NRA representatives introduced training
programmes for specialists of regulating authorities developed
by their training centre and provided proposals on the potential
improvement of competencies of VATESI specialists in the
area of safety assessment and supervision of ABWR reactors.
Conducting such training is expected in the nearest future, and
could be attended by the majority of VATESI specialists responsible
for various areas of supervision. During the two-day visit NRA
representatives visited Ignalina NPP where they were made
familiar with the decommissioning.

Panašų dvišalį bendradarbiavimo susitarimą 2010 m. VATESI yra pasirašiusi su Ukrainos valstybine branduolinio reguliavimo inspekcija.
Pastaruoju metu bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir keičiamasi informacija dėl dvišalio bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo su Baltarusijos branduolinę ir
radiacinę saugą reguliuojančiąja institucija.

In 2010, VATESI has signed a similar bilateral cooperation
agreement with the State Nuclear Regulatory Inspectorate of
Ukraine. Currently, VATESI cooperates with Lithuanian Ministry of
Foreign Affairs and exchanges information on signing a bilateral
cooperation agreement with Belarus nuclear and radiation safety
regulator.

Artimiausios veikiančios
ir statomos branduolinės
elektrinės kaimyninėse
valstybėse
Olkiluoto, 2x840 MW, BWR – 537 km
1600 MW, PWR (under construction)

(atstumas iki Lietuvos sienos, km)
Forsmark, 1022 + 1181 + 1229 MW
BWR – 496 km

Loviisa, 2x496 MW, VVER – 445 km

Operating and under
construction nuclear power
plants in the neighbouring
states

Leningrad, 4x1000 MW, RBMK – 450 km
2x1160 MW, VVER (under construction)

Baltic
Sea

(distance from the border of Lithuania, km)
Oskarshamn, 492 + 661 + 1450 MW
BWR – 307 km

Kalinin, 4x1000 MW, VVER – 570 km

North
Sea

Astravets, 2x1160 MW, VVER – 20 km
(under construction)

Kaliningrad, 1160 MW, VVER – 11 km
(under construction)

Rus.
Smolensk, 3x1000 MW, RBMK – 486 km

Rivne, 420 + 415 + 2x1000 MW,
VVER – 303 km

Temelin, 2x1000 MW, VVER – 817 km

Bohunice, 2x500 MW, VVER – 731 km
Dukovany, 4x510 MW, VVER – 744 km

Mochovce, 2x470 MW, VVER – 725 km
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Santrumpos

List of abbreviations

ABWR

– pažangusis verdančio vandens reaktorius

ABWR

– Advanced boiling water reactor

ALARA

– radiacinės saugos optimizavimo principas

ALARA

– Principle of optimisation of radiation protection

BEO

– branduolinės energetikos objektas

NF

– Nuclear facility

BSK

– Branduolinės saugos konvencija

CNS

– Convention on Nuclear Safety

BSR

– branduolinės saugos reikalavimai

NSR

– Nuclear safety requirements

BVS

– bloko valdymo skydas

UCR

– Unit Control Room

Bq

– bekerelis, tarptautinės matavimo sistemos
vienetas, naudojamas radioaktyviųjų medžiagų
aktyvumui matuoti

Bq

– Becquerel (the international measurement unit of
radioactivity)

ECURIE

– Europos Bendrijos skubaus keitimosi informacija
apie radiologines situacijas sistema

ECURIE

– European Community Urgent Radiological
Information Exchange system

ENSRA

– Europos šalių branduolinio saugumo reguliavimo
institucijų asociacija

ENSRA

– European Nuclear Security Regulators Association

ENSREG

– European Nuclear Safety Regulators Group

ENSREG

– Europos branduolinę saugą reguliuojančiųjų
institucijų grupė

EPREV

EPREV

– Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimo reaguoti į radiacines avarijas vertinimo
ataskaitoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo veiksmų planas

– Action Plan of Implementing Proposals Provided
in the IAEA Report on Emergency Preparedness
Review (of the preparedness of Lithuanian
Government and municipal agencies to respond to
radiation emergencies)

EU

– European Union

ES

– Europos Sąjunga

ESARDA

ESARDA

– Europos garantijų tyrimo ir vystymo asociacija

– European Safeguards Research and Development
Association

Espoo
konvencija

– Jungtinių Tautų Poveikio aplinkai įvertinimo
tarpvalstybiniame kontekste konvencija

EURATOM

– Europos atominės energijos bendrija

IBS

– išlaikymo baseinų salė

Ignalinos AE – Ignalinos atominė elektrinė
INES

– Tarptautinė radiologinių ir branduolinių įvykių skalė

ESPOO
Convention

– Convention on Environmental Impact Assessment
in a Transboundary Context

EURATOM

– European Atomic Energy Community

SPH

– storage pool hall

Ignalina NPP – Ignalina Nuclear Power Plant
INES

– International Nuclear and Radiological
Event Scale
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IRRS

– Jungtinė reguliavimo veiklos įvertinimo misija

IRRS

– Integrated Regulatory Review Service

IS

– ESARDA Garantijų įgyvendinimo darbo grupė

IS

JAV

– Jungtinės Amerikos Valstijos

– ESARDA Implementation of Safeguards Working
Group

LPBKS

– laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla

USA

– United States of America

MBZ

– medžiagų balanso zona

ISFSF

– Interim spent nuclear fuel storage facility

mSv

– milisivertas (apšvitos vienetas)

MBZ

– Material balance zone

NRA

– Japonijos branduolinę saugą reguliuojanti institucija

mSv

– Millisievert (exposure measurement unit)

NRC

– Jungtinių Amerikos Valstijų Branduolinio
reguliavimo komisija

NRA

- Nuclear Regulation Authority of Japan

NRC

– US Nuclear Regulatory Commission

NSG

– Branduolinių medžiagų tiekėjų grupė

NSG

– Nuclear Suppliers Group

PBK

– panaudotas branduolinis kuras

SNF

– Spent nuclear fuel

PBKS

– panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykla

SNF SF

– Dry type storage facility for spent nuclear fuel

PŠIR

– panaudoto branduolinio kuro rinklės

SPNFA

– Spent nuclear fuel assembly

RATA

– Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra

RATA

– Radioactive Waste Management Agency

RBMK

– kanalinis didelio galingumo reaktorius

RBMK

– High power channel-type reactor

RHWG

– WENRA Reaktorių saugos harmonizavimo darbo grupė

RHWG

– WENRA Reactor Harmonisation Working Group

RSC

– Radiacinės saugos centras

RSC

– Radiation Protection Centre

SIP

– Ignalinos AE saugos gerinimo programa

SIP

– Safety Improvement Programme of Ignalina NPP

TATENA

– Tarptautinė atominės energijos agentūra

IAEA

– International Atomic Energy Agency

VATESI

– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

VATESI

– State Nuclear Power Safety Inspectorate

VBBUS

– Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis

CTBT

– Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

VBBUSO

– Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo
sutarties organizacija

CTBTO

– Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organisation

WENRA

– Vakarų Europos šalių branduolinės saugos
reguliavimo institucijų asociacija

WENRA

– Western European Nuclear Regulators
Association

WGWD

– WENRA Eksploatavimo nutraukimo ir
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė

WGWD

– WENRA Working Group on Waste and
Decommissioning

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGA
LIETUVOJE

NUCLEAR POWER SAFETY
IN LITHUANIA

Veiklos ataskaita 2015

Annual Report 2015
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