
 

 

PATVIRTINTA  
Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos viršininko 
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įsakymu Nr. 22.3-59 
 

BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR PERŽIŪROS 2018 M. METINIS PLANAS 

Eil. 
Nr. 

Teisės akto, kurį būtina 
peržiūrėti, pakeisti ar 
parengti*, pavadinimas** 

Rengėjas Atsakingas 
padalinys ir  
derinantys 
padaliniai 

Asmenys, 
kuriems 
dokumentas turi 
būti pateiktas 
išvadoms, 
pastaboms ir 
pasiūlymams*** 

Teisės akto 
projekto 
parengimo 
etapas, 
siekiamas 
įgyvendinti 
per 
metus**** 

Poreikio 
pagrindi
mas*****  

Trumpas naujo teisės 
akto ar naujos teisės 
akto redakcijos 
aprašymas (nurodyti 
teisės akto tikslą, 
reguliavimo sritį, 
argumentus, kodėl 
reikia parengti naują 
teisės aktą ar naują 
teisės akto redakciją, 
taip pat kokius teisės 
aktus reikės pakeisti 
ar peržiūrėti 
atsižvelgiant į 
planuojamą rengti 
teisės aktą) 

1.  Lietuvos Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymo pakeitimo 
įstatymas 

Marius 
Dekaminavi-
čius 

Atsakingas: ENS 
Derinantys: VPBS, 
SAS, EPAS, SKS, PS, 
VPRS, RATS, TRSS, 
ENS, BMKFSS, PVS, 
AD TPS, VIS 

IAE, RATA, TM, 
ŪM 

Peržiūra Peržiūra Peržiūra yra skirta 
išnagrinėti nuostatas, 
susijusias su situacija, 
kai  užbaigus 
branduolinės 
energetikos objekto 
eksploatavimo 
nutraukimą ir 
panaikinus licenciją 
vykdyti branduolinės 
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energetikos objektų 
eksploatavimo 
nutraukimą, atskiriems 
branduolinės 
energetikos objekto 
statiniams ir (arba) 
branduolinės 
energetikos objekto 
aikštelei (ar jos daliai) 
negali būti taikomi 
nesąlyginiai 
nebekontroliuojamieji 
radioaktyvumo lygiai, 
t.y., branduolinės 
energetikos objekto 
statinių ir (ar) jo 
aikštelės panaudojimas 
galimas tik su 
apribojimais, 
atsižvelgiant į galimą 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės poveikį, 
siekiant nustatyti, 
kokių nuostatų 
pakeitimai gali būti 
reikalingi. 

2.  Lietuvos Respublikos 
potencialiai pavojingų 
įrenginių priežiūros 
įstatymo Nr. I-1324 1 ir 3 
straipsnių pakeitimo 
įstatymas 

Marius 
Gutaravičius 

Atsakingas: SKS 
Derinantys: VPBS, 
AD TPS, VIS 

SADM, TM, ŪM Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
atsižvelgiant į 
tarptautinę gerąją 
praktiką šiame 
įstatyme reglamentuoti 
branduolinės 
energetikos objektuose 
esančių ir 
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vadovaujantis 
branduolinės saugos 
norminiais teisės aktais 
prie saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų 
ir komponentų 
priskirtų potencialiai 
pavojingų kėlimo 
įrenginių ir jų įrangos 
techninės būklės bei 
branduolinės saugos 
priežiūrą. 

3.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Branduolinės energetikos 
objekto vadovaujančių 
darbuotojų atestavimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas 

Rimantas 
Daubaras 

Atsakingas: EPAS 
Derinantys: VPBS, 
SAS, EPAS, SKS, PS, 
VPRS, RATS, TRSS, 
ENS, BMKFSS, PVS, 
VIS 
 

EM, TM, ŪM Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas yra skirtas 
Lietuvos Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymo 501 straipsnio 
5 daliai įgyvendinti. 

4.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. 
birželio 20 d. nutarimas Nr. 
722 „Dėl Branduolinės 
energetikos srities veiklos 
licencijų ir leidimų 
išdavimo taisyklių 
patvirtinimo ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
1998 m. sausio 27 d. 
nutarimo Nr. 103 „Dėl 
Veiklos branduolinėje 
energetikoje licencijavimo 
nuostatų patvirtinimo“ ir jį 
keitusio nutarimo 

Birutė Purlienė Atsakingas: PVS 
Derinantys: VPBS, 
SAS, EPAS, SKS, PS, 
VPRS, RATS, TRSS, 
ENS, BMKFSS, PVS, 
VIS 
 

EM, TM, ŪM Pateikimas 
tvirtinti  

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
Lietuvos Respublikos 
branduolinės saugos 
įstatymo Nr. XI-1539 
4, 5, 6, 10, 12, 16, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 
47, 48 straipsnių ir 
penktojo skyriaus 
pavadinimo pakeitimo 
ir įstatymo papildymo 
221, 241, 261 
straipsniais 
įstatymo 20 straipsnio 
5 daliai įgyvendinti. 



 

 

4

pripažinimo netekusiais 
galios“ 

5.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000 m. 
gruodžio 15 d. nutarimas 
Nr. 1458 „Dėl Konkrečių 
valstybės rinkliavos dydžių 
sąrašo ir Valstybės 
rinkliavos mokėjimo ir 
grąžinimo taisyklių 
patvirtinimo“ 

Asta 
Navagrockienė 
 

Atsakingas:  
SAS 
Derinantys:  
FAS, SAS, EPAS, 
SKS, PS, VPBS, 
VPRS, RATS, TRSS, 
ENS, BMKFSS, AD 
TPS, PVS, VIS 

– Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Teisės aktas 
peržiūrimas kasmet 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos rinkliavų 
įstatymo 5 straipsnio 3 
dalimi.  

6.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. sausio 
25 d. nutarimas Nr. 83 „Dėl 
Branduolinės elektrinės 
statybos vietos (aikštelės) 
vertinimo ataskaitos 
peržiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 

Žybartas 
Patašius 

Atsakingas:  
RATS 
Derinantys: 
AD TPS, 
VPBS, SAS,  
SKS, EPAS, VPRS, 
TRSS, ENS, 
BMKFSS, VIS 
 

Lietuvos 
Respublikos 
hidrometeorolo-
gijos tarnyba prie 
AM, Sveikatos 
apsaugos 
ministerija, 
Civilinės 
aviacijos 
administracija, 
LGT, 
PAGD, IAE, 
RATA 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
reglamentuoti 
radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginių 
statybos vietos 
(aikštelės) vertinimo 
ataskaitos peržiūros 
tvarką (įgyvendinama 
Lietuvos Respublikos 
branduolinės saugos 
įstatymo 32 straipsnio 
1 dalis). Pakeitimu taip 
pat siekiama 
įgyvendinti Išvadoje 
dėl sričių, kuriose 
egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 

7.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 26 d. nutarimas 
Nr. 1058 „Dėl Branduolinės 

Marius Pareigis Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VPBS, VPRS, VIS 
 

TM, EM, URM, 
AM, SAM 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
Lietuvos Respublikos 
branduolinės saugos 
įstatymo 9 straipsnio 5 
punktui įgyvendinti.  
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saugos konvencijos 
nuostatų įgyvendinimo“ 

8.  VATESI ir SAM 
įsakymas  „Dėl 
Branduolinės energetikos 
objektų, kitos branduolinės 
energetikos srities veiklos 
su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais ir 
veiklos su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
pavojų įvertinimo, skirto 
avarinės parengties 
kategorijoms, avarijų 
klasėms, avarinės 
parengties zonoms ir 
avarinio planavimo 
atstumams nustatyti, 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 

Vladislav 
Legenis, 
Emilis Baškys 

Atsakingas:  
SAS, TRSS 
Derinantys: 
AD TPS, 
VIS 
 

SAM, VRM, ŪM, 
EM, IAE, RATA 

Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas yra skirtas 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos 
įstatymo 71 straipsnio 
11 daliai įgyvendinti – 
patvirtinti aprašą, 
kuriuo nustatoma 
branduolinės 
energetikos objektų, 
esančių Lietuvos 
Respublikoje ir 
kaimyninėse 
valstybėse, kitos 
branduolinės 
energetikos srities 
veiklos su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
ir veiklos su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
pavojų įvertinimo 
tvarka, skirta avarinės 
parengties 
kategorijoms, avarijų 
klasėms, avarinės 
parengties zonoms ir 
avarinio planavimo 
atstumams nustatyti 
pasirengiant 
branduoliniams ir 
radiologiniams 
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incidentams bei 
branduolinėms ir 
radiologinėms 
avarijoms. 

9.  VATESI viršininko 2011 m. 
rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 
22.3-90 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.9.2-2011 „Radionuklidų 
nebekontroliuojamųjų 
radioaktyvumo lygių 
medžiagoms ir atliekoms, 
susidarančioms 
branduolinės energetikos 
srities veiklos metu, 
nustatymas ir taikymas“ 
patvirtinimo“ 

Darius 
Lukauskas 
 

Atsakingas:  
RATS 
Derinantys: 
AD TPS, TRSS, VIS 

SAM, IAE, ETD, 
RATA 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
Europos Tarybos 
direktyvos 
2013/59/Euratomas 
2013 m. gruodžio 5 d., 
kuria nustatomi 
pagrindiniai saugos 
standartai siekiant 
užtikrinti apsaugą nuo 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvitos 
keliamų pavojų ir 
panaikinamos 
direktyvos 
89/618/Euratomas, 
90/641/Euratomas, 
96/29/Euratomas, 
97/43/Euratomas ir 
2003/122/Euratomas  
nuostatoms, 
susijusioms su 
medžiagų ir atliekų 
nebekontroliavimu, 
perkelti į nacionalinę 
teisę. 
Pakeitimu taip pat 
siekiama įgyvendinti 
Išvadoje dėl sričių, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
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pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 

10.  Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir 
VATESI viršininko 2012 m. 
vasario 10 d. įsakymas Nr. 
D1-136/22.3-15 „Dėl 
Pasikeitimo informacija 
ypatingų radiacinių 
situacijų atvejais tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 

Emilis Baškys Atsakingas:  
TRSS 
Derinantys: 
AD TPS,  SAS, SKS, 
EPAS, VIS 

AM 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas atliekamas 
po peržiūros, siekiant 
atnaujinti teisės aktą 
atsižvelgiant į 
pasikeitusias faktines 
aplinkybes 
(pavyzdžiui, atnaujinti 
institucijų kontaktus). 
Pakeitimu taip pat 
siekiama įgyvendinti 
Išvadoje dėl sričių, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 

11.  VATESI viršininko 2008 m. 
spalio 24 d. įsakymas Nr. 
22.3-107 „Dėl Avarinės 
parengties reikalavimų 
branduolinės energetikos 
objektą eksploatuojančiai 
organizacijai patvirtinimo“ 
 

Emilis Baškys Atsakingas:  
TRSS 
Derinantys: 
AD TPS, SAS,  
SKS, EPAS, VIS 

IAE, RATA 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
perkelti WENRA 
saugos lygius 
atsižvelgiant į 
VATESI ataskaitą Nr. 
22.7-3 „WENRA 
esamiems 
branduoliniams 
reaktoriams 
rekomenduojamųjų 
saugos lygių peržiūros 
ir VATESI teisės aktų 
nuostatų atitikties 
WENRA saugos 
lygiams įvertinimo 
ataskaita“, patvirtintą 
VATESI viršininko 
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atsižvelgiant į 2017-
01-18 tarnybinį 
pranešimą Nr. 12.3-2. 
Pakeitimu taip pat 
siekiama įgyvendinti 
Išvadoje dėl sričių, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 

12.  VATESI viršininko 2009 m. 
gegužės 26 d. įsakymas Nr. 
22.3-49 „Dėl 
Eksploatavimo patirties 
naudojimo branduolinėje 
energetikoje reikalavimų 
patvirtinimo“ 
 

Dainius 
Brandišauskas 

Atsakingas:  
EPAS 
Derinantys: 
AD TPS, SAS, SKS, 
PS, TRSS, RATS, 
ENS, BMKFSS, VIS 

EM, IAE, RATA, 
ŪM 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti VATESI 
reikalavimų nuostatas 
su Lietuvos 
Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymo ir su Lietuvos 
Respublikos 
branduolinės saugos 
įstatymo nuostatomis, 
patikslinti ir papildyti 
nuostatas atsižvelgiant 
į  WENRA saugos 
lygius, taip pat įvertinti 
savo ir kitų šalių 
praktiką. Teisės aktas 
bus iš esmės 
peržiūrėtas ir parengta 
nauja šio teisės akto 
redakcija.   
Pakeitimai, be kita ko, 
bus skirti papildyti 
dokumentų, kurie turi 
būti suderinti su 
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VATESI, priimtinumo 
kriterijais ir taip bus 
įgyvendinti Išvadoje 
dėl sričių, kuriose 
egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, nurodyti 
pasiūlymai. 

13.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Branduolinės 
elektrinės projektas“ 

Evaldas Kimtys 
 

Atsakingas:  
SAS 
Derinantys: 
AD TPS, TRSS, 
RATS, ENS,  
BMKFSS, SKS, PS, 
EPAS, VIS 

UAB „VAE 
SPB“, AM, 
VRM, EM, ŪM, 
ETD 

Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas yra skirtas 
nustatyti bendruosius 
saugos užtikrinimo 
principus ir 
reikalavimus 
branduolinės elektrinės 
projektui bei perkelti 
2014 m. liepos 8 d. 
Tarybos direktyvos 
2014/87/Euratomas, 
kuria iš dalies keičiama 
direktyva 
2009/71/Euratomas, 
kuria nustatoma 
Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės 
saugos sistema, 
nuostatų perkėlimas į 
nacionalinę teisę. 
Naujas teisės aktas 
būtų derinamas su 
galiojančiais teisės 
aktais, pakeitimų 
galiojančiuose teisės 
aktuose nenumatoma. 
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14.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Branduolinės 
energetikos objekto  saugai 
svarbių konstrukcijų, 
sistemų ir komponentų 
senėjimo valdymas“  

Liubov Alejeva, 
Ona Bitienė 

Atsakingas:  
SKS 
Derinantys: 
AD TPS, VPBS, SAS, 
EPAS, VPRS, ENS, 
RATS, VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas yra skirtas 
įgyvendinti WENRA ir 
TATENA gerąją 
praktiką branduolinės 
energetikos objektų  
saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų 
ir komponentų 
senėjimo valdymo 
srityje. 
Tvirtinant teisės aktą 
bus pripažintas 
netekusiu galios 
VATESI viršininko 
1999 m. rugsėjo 28 d. 
įsakymas Nr. 21 „Dėl 
Branduolinės 
energetikos objektų 
saugai svarbių sistemų 
ir elementų senėjimo 
valdymo reikalavimų 
patvirtinimo“. 

15.  VATESI viršininko 2010 m. 
liepos 21 d. įsakymas Nr. 
22.3-59 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.1.1-2016 „Panaudoto 
branduolinio kuro 
tvarkymas sausojo tipo 
saugykloje“ patvirtinimo“ 

Liubov Alejeva Atsakingas:  
SKS 
Derinantys: 
AD TPS, VPBS, SAS, 
EPAS, VPRS, ENS, 
RATS, VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti teisės akto 
nuostatas su 
Branduolinės saugos 
reikalavimų 
„Branduolinės 
energetikos objekto  
saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų 
ir komponentų 
senėjimo valdymas“ 
nuostatomis 
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(pakeitimo projektas 
teikiamas kartu su 14 
punkte nurodyto teisės 
akto projektu). 

16.  VATESI viršininko 2010 m. 
gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 
22.3-120 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymas 
branduolinės energetikos 
objektuose iki jų dėjimo į 
radioaktyviųjų atliekų 
atliekyną“ patvirtinimo“ 

Liubov Alejeva Atsakingas:  
SKS 
Derinantys: 
AD TPS, VPBS, SAS, 
EPAS, VPRS, ENS, 
RATS, VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti teisės akto 
nuostatas su 
Branduolinės saugos 
reikalavimų 
„Branduolinės 
energetikos objekto  
saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų 
ir komponentų 
senėjimo valdymas“ 
nuostatomis 
(pakeitimo projektas 
teikiamas kartu su 14 
punkte nurodyto teisės 
akto projektu). 

17.  VATESI viršininko 
įsakymas 2016 m. lapkričio 
30 d. įsakymas Nr. 22.3-188 
„Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-3.2.2-
2016 „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymas 
branduolinės energetikos 
objektuose iki jų dėjimo į 
radioaktyviųjų atliekų 
atliekynąi“ patvirtinimo“ 

Liubov Alejeva Atsakingas:  
SKS 
Derinantys: 
AD TPS, VPBS, SAS, 
EPAS, VPRS, ENS, 
RATS, VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti teisės akto 
nuostatas su 
Branduolinės saugos 
reikalavimų 
„Branduolinės 
energetikos objekto  
saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų 
ir komponentų 
senėjimo valdymas“ 
nuostatomis 
(pakeitimo projektas 
teikiamas kartu su 14  
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punkte nurodyto teisės 
akto projektu). 

18.  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“ 

Marius 
Dekaminavi-
čius 

Atsakingas: 
ENS 
Derinantys: 
AD TPS, VIS 

EM, IAE, RATA Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
atsižvelgiant į 
TATENA patvirtintą 
reikalavimų 
branduolinės 
energetiko s objektų 
eksploatavimo 
nutraukimui modelį, 
pasikeitusias faktines 
aplinkybes ir įgytą 
patirtį, patikslinti 
esamus ir nustatyti 
naujus branduolinės 
energetikos objektų 
eksploatavimo 
nutraukimo saugos 
reikalavimus. 
Pakeitimu taip pat 
siekiama įgyvendinti 
Išvadoje dėl sričių, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 

19.  VATESI viršininko 2001 m. 
gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 
56 „Dėl „Branduolinės 
energetikos objektų 
avarinio elektros energijos 
tiekimo sistemų įrengimo ir 
eksploatacijos reikalavimų“ 
patvirtinimo“ 

Giedrius 
Tušinskis 

Atsakingas:  
SAS 
Derinantys: 
AD TPS, SKS, EPAS,  
TRSS, ENS, RATS, 
BMKFSS, VIS 

EM, IAE, ŪM, 
RATA 

Pateikti 
derinti su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
atnaujinti teisės aktą 
atsižvelgiant į 
TATENA saugos 
reikalavimų SSR-2/1 
„Branduolinių 
elektrinių sauga: 
projektas“ nuostatas, 



 

 

13

susijusias su avariniu 
elektros energijos 
tiekimu, ir kitas 
TATENA 
rekomendacijas dėl 
avarinio elektros 
energijos tiekimo 
branduolinės 
energetikos 
objektuose. 
Pakeitimai, be kita ko, 
bus skirti papildyti 
dokumentų, kurie turi 
būti suderinti su 
VATESI, priimtinumo 
kriterijais ir taip bus 
įgyvendinti Išvadoje 
dėl sričių, kuriose 
egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, nurodyti 
pasiūlymai. 

20.  VATESI viršininko 2010 m. 
vasario 5 d. įsakymas Nr. 
22.3-16 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
2.1.2-2010 „Bendrieji 
atominių elektrinių su 
RBMK-1500 tipo 
reaktoriais saugos 
užtikrinimo reikalavimai“ 
patvirtinimo“ 

Vladislav 
Legenis  
 

Atsakingas:  
SAS,  
Derinantys: 
AD TPS,  EPAS, 
TRSS,  ENS, RATS, 
BMKFSS, PS, VIS 

IAE, EM Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
perkelti 2014 m. 
WENRA saugos lygius 
esamiems reaktoriams, 
atsižvelgiant į 
VATESI ataskaitą Nr. 
22.7-3 „WENRA 
esamiems 
branduoliniams 
reaktoriams 
rekomenduojamųjų 
saugos lygių peržiūros 
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ir VATESI teisės aktų 
nuostatų atitikties 
WENRA saugos 
lygiams įvertinimo 
ataskaita“, patvirtintą 
VATESI viršininku 
atsižvelgiant į 2017-
01-18 tarnybinį 
pranešimą Nr. 12.3-2. 

21.  VATESI viršininko 2012 m. 
balandžio 4 d. įsakymas 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“ 

Marius Urvakis Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: 
AD TPS, VIS 

IAE, RATA Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymo Nr. I-1613 2, 
7, 15, 16, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 29, 30, 33, 
34, 35, 36, 50 
straipsnių pakeitimo ir 
Įstatymo papildymo 
501 straipsniu įstatymo 
19 straipsnio 7 dalį. 
Pakeitimu taip pat 
siekiama įgyvendinti 
Išvadoje dėl sričių, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 

22.  VATESI viršininko 2011 m. 
birželio 15 d. įsakymas Nr. 
22.3-57 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.1.2-2016 „Patvirtintų 
rašytinių ir viešai paskelbtų 

Ugnė 
Adomaitytė 

Atsakingas: AD TPS 
Derinantys: VPBS, 
SAS, EPAS, SKS, PS, 
VPRS, RATS, TRSS, 
ENS, BMKFSS, PVS, 
VIS 

IAE, RATA Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
Prašymų ir skundų 
nagrinėjimo ir asmenų 
aptarnavimo viešojo 
administravimo 
subjektuose taisyklių, 
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konsultacijų teikimo 
tvarkos aprašas“ 
patvirtinimo“ 

patvirtintų Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. 
rugpjūčio 22 d. 
nutarimu Nr. 875 „Dėl 
Prašymų ir skundų 
nagrinėjimo ir asmenų 
aptarnavimo viešojo 
administravimo 
subjektuose taisyklių 
patvirtinimo“, 2017 
metų pakeitimams 
įgyvendinti. 

23.  VATESI viršininko 2010 m. 
birželio 21 d. įsakymas Nr. 
22.3-56 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.4.1-2016 „Vadybos 
sistema“ patvirtinimo“ 

Marius Pareigis Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE, RATA Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
TATENA naujam 
saugos standartui 
(angl. GSR Part 2 

„Leadership and 

management for 

safety“) įgyvendinti. 
Pakeitimu taip pat 
siekiama įgyvendinti 
Išvadoje dėl sričių, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 

24.  VATESI viršininko 2016 m. 
gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 
22.3-206 „Dėl Branduolinės 
saugos taisyklių BST-1.5.1-
2016 „Branduolinės 
energetikos objektų pastatų 
ir aikštelės atitikties 

Ričardas 
Krujalskis 

Atsakingas: ENS 
Derinantys: VPRS 

– Peržiūra Peržiūra Eilinė peržiūra. 
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nebekontroliuojamiesiems 
radioaktyvumo lygiams 
nustatymas“ patvirtinimo“ 

25.  VATESI viršininko 2016 m. 
birželio 10 d. įsakymas Nr. 
22.3-109 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.6.2-2016 
„Jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinių, 
naudojamų verčiantis 
branduolinės energetikos 
srities veikla su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais, 
fizinė sauga“ patvirtinimo“ 

Marius Urvakis Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Eilinė peržiūra. 

26.  VATESI viršininko 2016 m. 
balandžio 29 d. įsakymas 
Nr. 22.3-73 „Dėl 
Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-1.9.4-
2016 „Branduolinės 
energetikos srities veiklą su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
vykdančių darbuotojų ir 
asmenų, atsakingų už 
radiacinę saugą, 
privalomojo radiacinės 
saugos mokymo, žinių 
patikrinimo, instruktavimo 
ir fizinių asmenų, siekiančių 
įgyti teisę mokyti radiacinės 

Asta 
Nekrasovaitė 

Atsakingas: TRSS 
Derinantys: VPRS 

– Peržiūra Peržiūra Eilinė peržiūra. 
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saugos, atestavimo tvarkos 
aprašas“ patvirtinimo“ 

27.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Branduolinės 
energetikos srities veiklos 
su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
radiacinės saugos eksperto 
pripažinimas“ 

Asta 
Nekrasovaitė 

Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VPRS, VIS 

SAM, VĮ IAE, 
VSAT, BSKC 

Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas yra skirtas 
nustatyti fizinio 
asmens, siekiančio 
tapti branduolinės 
energetikos srities 
veiklos su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
radiacinės saugos 
ekspertu, pripažinimą, 
įskaitant branduolinės 
energetikos srities 
veiklos su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
radiacinės saugos 
eksperto pripažinimo 
pažymėjimų išdavimo 
tvarką, atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos 
įstatymo Nr. VIII-1019 
pakeitimo įstatymo, 
perkeliančio 2013 m. 
gruodžio 5 d. Tarybos 
direktyvą 
2013/59/Euratomas, 
kuria nustatomi 
pagrindiniai saugos 
standartai siekiant 
užtikrinti apsaugą nuo 
jonizuojančiosios 
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spinduliuotės apšvitos 
keliamų pavojų ir 
panaikinamos 
direktyvos 
89/618/Euratomas, 
90/641/Euratomas, 
96/29/Euratomas, 
97/43/Euratomas ir 
2003/122/Euratomas 
(OL 2014 L 13, p. 1), 
nuostatas. Naujas 
teisės aktas būtų 
derinamas su 
galiojančiais teisės 
aktais, pakeitimų 
galiojančiuose teisės 
aktuose nenumatoma. 

28.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Branduolinės 
energetikos objektų 
dozimetrijos tarnybų 
pripažinimas“ 

Vladimir 
Achmedov 

Atsakingas: TRSS 
Derinantys: VPRS, 
AD TPS, VIS 

RSC, IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas yra skirtas 
branduolinės 
energetikos objektų 
dozimetrijos tarnybų 
pripažinimo tvarkai 
nustatyti, atsižvelgiant 
į Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos 
įstatymo Nr. VIII-1019 
pakeitimo įstatymo, 
perkeliančio 2013 m. 
gruodžio 5 d. Tarybos 
direktyvą 
2013/59/Euratomas, 
kuria nustatomi 
pagrindiniai saugos 
standartai siekiant 
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užtikrinti apsaugą nuo 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvitos 
keliamų pavojų ir 
panaikinamos 
direktyvos 
89/618/Euratomas, 
90/641/Euratomas, 
96/29/Euratomas, 
97/43/Euratomas ir 
2003/122/Euratomas 
(OL 2014 L 13, p. 1), 
nuostatas. Naujas 
teisės aktas būtų 
derinamas su 
galiojančiais teisės 
aktais, pakeitimų 
galiojančiuose teisės 
aktuose nenumatoma. 

29.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Branduolinės 
energetikos srities veiklos 
su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais, 
išskyrus branduolinės 
energetikos objektų statybą, 
eksploatavimą, 
eksploatavimo nutraukimą 
ir uždaryto atliekyno 
priežiūrą, veiklos 
pagrįstumo vertinimas“  

Kristina 
Tumosienė 

Atsakingas: TRSS 
Derinantys: VPRS, 
AD TPS, VIS 

- Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas yra skirtas 
branduolinės 
energetikos srities 
veiklos su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės 
šaltiniais, išskyrus 
branduolinės 
energetikos objektų 
statybą, 
eksploatavimą, 
eksploatavimo 
nutraukimą ir uždaryto 
atliekyno priežiūrą, 
veiklos pagrįstumo 
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vertinimo tvarkai 
nustatyti, atsižvelgiant 
į Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos 
įstatymo Nr. VIII-1019 
pakeitimo įstatymo, 
perkeliančio 2013 m. 
gruodžio 5 d. Tarybos 
direktyvą 
2013/59/Euratomas, 
kuria nustatomi 
pagrindiniai saugos 
standartai siekiant 
užtikrinti apsaugą nuo 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvitos 
keliamų pavojų ir 
panaikinamos 
direktyvos 
89/618/Euratomas, 
90/641/Euratomas, 
96/29/Euratomas, 
97/43/Euratomas ir 
2003/122/Euratomas 
(OL 2014 L 13, p. 1), 
nuostatas. Naujas 
teisės aktas būtų 
derinamas su 
galiojančiais teisės 
aktais, pakeitimų 
galiojančiuose teisės 
aktuose nenumatoma. 

30.  VATESI viršininko 2011 m. 
lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 

Rimantas 
Daubaras 

Atsakingas: EPAS 
Derinantys: VPBS 

– Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas, skirtas 
įgyvendinti Išvadoje 
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22.3-117 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
2.1.4-2011 „Branduolinės 
elektrinės saugos analizės 
ataskaitos rengimas ir 
naudojimas“ patvirtinimo“ 

dėl sričių, kuriose 
egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, nurodytus 
pasiūlymus ir eilinė 
kitų nuostatų peržiūra. 

31.  VATESI viršininko 2010 m. 
gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 
22.3-120 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymas 
branduolinės energetikos 
objektuose iki jų dėjimo į 
radioaktyviųjų atliekų 
atliekyną“ patvirtinimo“ 

Marius 
Gutaravičius 

Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
RATS, VIS 

EM, IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas skirtas 
atsižvelgiant į 
WENRA 
rekomendacijas 
nustatyti papildomus 
reikalavimus kėlimo 
įrenginių ir jų įrangos 
projektui bei licencijos 
turėtojo 
normatyviniams 
techniniams 
dokumentams, kurie 
nustato kranų 
eksploatavimo tvarką 
panaudoto 
branduolinio kuro 
sausojo tipo 
saugyklose ir 
radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo branduolinės 
energetikos objektuose 
ir jų aikštelėse. 

32.  VATESI viršininko 2010 m. 
liepos 21 d. įsakymas Nr. 
22.3-59 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.1.1-2016 „Panaudoto 
branduolinio kuro 

Marius 
Gutaravičius 

Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
RATS, VIS 

EM, IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas skirtas 
atsižvelgiant į 
WENRA 
rekomendacijas 
nustatyti papildomus 
reikalavimus kėlimo 
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tvarkymas sausojo tipo 
saugykloje“ patvirtinimo“ 

įrenginių ir jų įrangos 
projektui bei licencijos 
turėtojo 
normatyviniams 
techniniams 
dokumentams, kurie 
nustato kranų 
eksploatavimo tvarką 
panaudoto 
branduolinio kuro 
sausojo tipo 
saugyklose ir 
radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo branduolinės 
energetikos objektuose 
ir jų aikštelėse. 

33.  VATESI viršininko 2016 m. 
lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 
22.3-188 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų 
atliekų atliekynai“ 
patvirtinimo“ 

Žybartas 
Patašius 

Atsakingas: RATS 
Derinantys: VPRS 

– Peržiūra Peržiūra Eilinė peržiūra. 

34.  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“ 

Jolanta 
Senkevič 

Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, RATS, VPBS 

IAE Pateikti 
derinti su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas skirtas 
papildyti teisės aktą 
reikalavimais 
pripažinimui tinkamais 
eksploatuoti, taikomais 
visiems branduolinės 
energetikos objektams. 

35.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 

Kęstutis Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, RATS, VPBS 

IAE Pateikti 
derinti su 
padaliniais 

Naujas 
teisės 
aktas 

Teisės aktas skirtas 
nustatyti reikalavimus 
saugai svarbių 
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svarbių konstrukcijų 
sistemų ir komponentų 
techninė priežiūra“ 

konstrukcijų sistemų ir 
komponentų techninei 
priežiūrai bei 
TATENA nustatytiems 
šioje srityje saugos 
standartams 
įgyvendinti. 

36.  VATESI viršininko 2012 m. 
gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 
22.3-149 „Dėl paraiškų 
branduolinės energetikos 
srities veiklos licencijai ir 
leidimui išduoti, licencijai 
ar leidimui, jų galiojimo 
sąlygoms pakeisti, 
licencijos ar leidimo 
galiojimo sustabdymui 
panaikinti ir licencijos ar 
leidimo galiojimui 
panaikinti formų bei 
licencijos ir leidimo formų 
patvirtinimo“ 

Birutė Purlienė Atsakingas: PVS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

Lietuvos 
vyriausiojo 
archyvaro tarnyba 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas būtinas 
atsižvelgiant į Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės nutarimo 
„Dėl Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. 
birželio 20 d. nutarimo 
Nr. 722 „Dėl 
Branduolinės 
energetikos srities 
veiklos licencijų ir 
leidimų išdavimo 
taisyklių patvirtinimo 
ir Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 1998 m. 
sausio 27 d. nutarimo 
Nr. 103 „Dėl Veiklos 
branduolinėje 
energetikoje 
licencijavimo nuostatų 
patvirtinimo“ ir jį 
keitusio nutarimo 
pripažinimu 
netekusiais galios“ 
pakeitimo“ projektą.  
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37.  VATESI viršininko 2010 m. 
liepos 30 d. įsakymas Nr. 
22.3-60 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.8.1-2010 „Informavimo 
apie neįprastus įvykius 
atominėse elektrinėse 
reikalavimai“ patvirtinimo“ 

Dainius 
Brandišauskas 

Atsakingas:  
EPAS 
Derinantys: 
AD TPS, SAS, SKS, 
PS, TRSS, RATS, 
ENS, BMKFSS, VIS 
 

EM, IAE, RATA, 
ŪM 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pripaži-
nimas 
netekusiu 
galios 

Šis teisės aktas bus 
pripažįstamas 
netekusiu galios (jo 
nuostatos bus 
perkeliamos į VATESI 
viršininko 2009 m. 
gegužės 26 d. įsakymą 
Nr. 22.3-49 „Dėl 
Eksploatavimo 
patirties naudojimo 
branduolinėje 
energetikoje 
reikalavimų 
patvirtinimo“, kuris 
bus dėstomas nauja 
redakcija).   

38.  VATESI viršininko 2011 m. 
spalio 24 d. įsakymas Nr. 
22.3-106 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.1.4-2017 „Valstybinės 
atominės energetikos 
saugos inspekcijos poveikio 
priemonių taikymo tvarkos 
aprašas“ patvirtinimo“ 

Ugnė 
Adomaitytė 

Atsakingas: AD TPS 
Derinantys: TRSS, 
VIS 

- Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas skirtas 
įgyvendinti naujas 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos 
įstatymo Nr. VIII-1019 
pakeitimo įstatymo 
nuostatas, susijusias su 
poveikio priemonių 
taikymu. 

39.  VATESI viršininko 2014 m. 
gegužės 30 d.  įsakymas Nr. 
22.3-85 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.2.1-2014 „Branduolinių 
medžiagų apskaitos ir 
kontrolės bei informavimo 
apie mokslinius tyrimus ir 
taikomąją veiklą tvarkos 

Laima Narbutė Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

- Suderinimas 
su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant įgyvendinti 
Išvadoje dėl sričių, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė, nurodytus 
pasiūlymus (dėl 
VATESI sprendimų 
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aprašas“ patvirtinimo ir kai 
kurių Valstybinės atominės 
energetikos saugos 
inspekcijos viršininko 
įsakymų pripažinimo 
netekusiais galios“ 

priėmimo kriterijų). 
Taip pat planuojama 
tikslinti nuostatas dėl 
VATESI atstovų 
dalyvavimo Europos 
Komisijos ir 
TATENA atliekamose 
inspekcijose Lietuvos 
Respublikoje bei 
įtvirtinti griežtesnes 
nuostatas dėl ūkio 
subjektų, kurie 
medžiagas deklaruoja 
VATESI medžiagų 
balanso zonoje 
priežiūros  
pavyzdžiui, 
dalyvavimas 
inventorizuojant 
medžiagas). 

40.  VATESI viršininko 2003 m. 
gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 
22.3-71 „Dėl Avarinio 
aušinimo ir šilumos 
nuvedimo nuo branduolinio 
reaktoriaus galutiniam 
sugėrikliui sistemų 
projektavimo, įrengimo ir 
eksploatavimo reikalavimų 
patvirtinimo“ 

Marius 
Gutaravičius 

Atsakingas: SKS 
Derinantys: VPBS, 
VPRS, AD TPS 

EM, IAE 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pripaži-
nimas 
netekusiu 
galios 

Šis teisės aktas bus 
pripažįstamas 
netekusiu galios, 
kadangi iš Ignalinos 
atominės elektrinės 2-
ojo energetinio bloko 
reaktoriaus yra 
pašalintas branduolinis 
kuras. 

41.  Reikalavimai Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) 
antrojo energijos bloko 
reaktoriaus antrosios 

Giedrius 
Tušinskis 

Atsakingas: SAS 
Derinantys: VPBS, 
VPRS, AD TPS 

EM, IAE 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pripaži-
nimas 
netekusiu 
galios 

 Siūloma peržiūrėti 
teisės aktą ir, prireikus, 
jį panaikinti 
atsižvelgiant į tai, kad 



 

 

26

stabdymo sistemos (ASS) 
projektavimui ir saugos 
pagrindimui, VD-E-09-
2001, patvirtinti 
Valstybinės atominės 
energetikos saugos 
inspekcijos viršininko 2001 
m. balandžio 25 d. įsakymu 
Nr. 19 „Dėl „Reikalavimų 
Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) antrojo 
energijos bloko reaktoriaus 
antrosios stabdymo 
sistemos (ASS) 
projektavimui ir saugos 
pagrindimui“ patvirtinimo“ 

Ignalinos atominės 
elektrinės 2-ojo 
energetinio bloko 
reaktoriaus yra 
pašalintas branduolinis 
kuras. 

42.  Ignalinos AE RBMK-1500 
kuro kanalų, valdymo ir 
apsaugos sistemos kanalų ir 
grafito klojinio saugos 
pagrindimo ir 
eksploatacinės kontrolės 
reikalavimai, VD-E-07-
2000, patvirtinti VATESI 
2000 m. gegužės 2 d. 
įsakymu Nr. 13 „Dėl saugos 
pagrindimo ir 
eksploatacinės kontrolės 
reikalavimų patvirtinimo“ 

Marius 
Gutaravičius 

Atsakingas: SKS 
Derinantys: VPBS, 
VPRS, AD TPS 

EM, IAE 
 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pripaži-
nimas 
netekusiu 
galios 

Šis teisės aktas bus 
pripažįstamas 
netekusiu galios, 
kadangi iš Ignalinos 
atominės elektrinės 2-
ojo energetinio bloko 
reaktoriaus yra 
pašalintas branduolinis 
kuras. 

* Jei skiltyje nurodytas ne VATESI viršininko tvirtinamas teisės aktas, laikytina, kad VATESI, vykdydama šį Planą, peržiūri atitinkamą teisės aktą ir, 
prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja teisės akto pakeitimą. 
** Teisės akto pavadinimas teisės akto rengimo ar peržiūros metu gali būti tikslinamas.  
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*** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 
728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, teisės aktų projektai teikiami pastaboms ir pasiūlymams ir kitiems asmenims 
bei visuomenei.  
**** Teisės akto projekto parengimo etapai – pateikimas tvirtinti, suderinimas su padaliniais, pateikimas suderinti su padaliniais, peržiūra. 
***** Pažymima, ar yra numatomas naujo teisės akto parengimas, galiojančio teisės akto pakeitimas, pripažinimas netekusiu galios ar galiojančio teisės akto 
peržiūra. 
Plane vartojami sutrumpinimai: 
Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius – AD TPS  
Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyrius –  BMKFSS 
Branduolinio saugumo kompetencijos centras – BSKC 
Eksploatavimo patirties analizės skyrius –  EPAS 
Eksploatavimo nutraukimo skyrius –  ENS 
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – ETD 
Finansų ir apskaitos skyrius – FAS 
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – LGT 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – AM 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – EM 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – SADM 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – SAM 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – TM 
Lietuvos Respublikos ūko ministerija – ŪM 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – VRM 
Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba prie VRM – PAGD 
Priežiūros skyrius –  PS 
Projektų valdymo skyrius – PVS 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius –  RATS 
Saugos analizės skyrius –  SAS 
Sistemų ir komponentų skyrius –  SKS 
Tarptautinė atominės energijos agentūra – TATENA 
Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija – WENRA 
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – VATESI 
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė – IAE 
Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų agentūra – RATA 
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – VSAT 
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Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai –  VPBS 
Viršininko pavaduotojas radiacinei saugai –  VPRS 
Visuomenės informavimo skyrius – VIS 
Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius –  TRSS 

_________________________ 


