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Kada licencijos turėtojas turi atlikti periodinį saugos vertinimą? 
 
Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo (toliau – BSĮ) 32 straipsnio 7 dalyje yra 

nurodyta, kad ne rečiau kaip kas 10 metų po BSĮ 22 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyto leidimo 
(pradėti pramonin į branduolinės energetikos objekto eksploatavimą) išdavimo licencijos 
turėtojas privalo atlikti periodinę saugos analizę ir pagrindimą ir parengti periodinio saugos 
vertinimo ataskaitą, kurią turi pateikti  Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau 
– VATESI) peržiūrėti ir įvertinti. VATESI viršininkas priima sprendimą dėl šios ataskaitos 
suderinimo ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo tinkamai įformintos periodinio saugos vertinimo 
ataskaitos gavimo dienos (BSĮ 32 straipsnio 17 dalis).  

BSĮ 32 straipsnio 7 dalyje taip pat yra nurodyta, kad periodinės saugos analizės ir 
pagrindimo reikalavimus nustato VATESI viršininkas. Šie reikalavimai yra nustatyti šiuose teisės 
aktuose: 

1. Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su 
RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtintuose VATESI viršininko 
2010 m. vasario 5 d. įsakymu 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“ (196–205 punktai); 

2. Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-3.1.1-2010 „Bendrieji reikalavimai panaudoto 
branduolinio kuro sausojo tipo saugyklai“, patvirtintuose VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. 
įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2010 „Bendrieji 
reikalavimai panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklai“ patvirtinimo“ (33–35 punktai); 

3. Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“, patvirtintuose VATESI 
viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų 
BSR-3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų 
laidojimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (136–140 punktai);  

4. Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo 
reikalavimuose (P-2002-02), patvirtintuose VATESI viršininko 2002 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 
45 „Dėl Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo reikalavimų 
patvirtinimo“ (28 punktas);  

5. Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų laidojimo reikalavimuose (P-2003-02), 
patvirtintuose VATESI viršininko 2003 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 22.3-45 „Dėl Labai mažo 
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų laidojimo reikalavimų patvirtinimo“ (64 punktas). 

Vadovaujantis BSĮ 32 straipsnio 7 dalies nuostata, licencijos turėtojas turi suplanuoti ir 
atlikti  branduolinės energetikos objekto periodinį saugos vertinimą taip, kad ne vėliau kaip praėjus 
10 metų po leidimo pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą išdavimo 
šio objekto periodinio saugos vertinimo ataskaita, kurioje pateikta informacija turi būti išsami ir 
leidžianti objektyviai spręsti apie branduolinės energetikos objekto branduolinės saugos lygį (BSĮ 
34 straipsnio 1 dalis), būtų pateikta VATESI peržiūrėti ir įvertinti:  
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Kas yra branduolinės energetikos objekto periodinis saugos vertinimas? 
 
BSĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nurodyta, kad branduolinės energetikos objektus 

(toliau – BEO) eksploatuojančios organizacijos ir kiti licencijų ir (ar) leidimų turėtojai privalo 
nuolat analizuoti branduolinės saugos būklę ir gerinti branduolin ę saugą. Vadovaujantis šia 
nuostata, nuo pat BEO eksploatavimo pradžios licencijos turėtojas turi vertinti saugai svarbių BEO 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų būklę, vykdyti jos techninę priežiūrą ir stebėti senėjimo 
procesus, analizuoti savo ir kitų organizacijų eksploatavimo patirtį, šiuolaikinius saugos standartus 
(nacionalinius branduolinės saugos, radiacinės saugos ir fizinės saugos reikalavimus, Tarptautinės 
atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) saugos standartus, Vakarų Europos šalių 
branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) saugos lygius ir panašiai), 
prieinamus aktualius saugos tyrimus, technologijos pažangą, palaikyti tinkamą reikiamo skaičiaus 
darbuotojų kompetenciją, saugos kultūros lygį, eksploatavimo ir techninės priežiūros procedūrų 
aprašus bei instrukcijas ir prireikus laiku imtis būtinų prevencinių ar koreguojančių saugos gerinimo 
veiksmų – atlikti BEO modifikacijas (tiek įrangos, tiek ir organizacinės struktūros), atnaujinti 
procedūrų aprašus, prireikus keisti nusidėvėjusią įrangą, organizuoti darbuotojų mokymus, prireikus 
atnaujinti ir (arba) papildyti atitinkamas saugos analizės ataskaitos dalis saugos požiūriu svarbia 
informacija. Atsižvelgiant į TATENA dokumento SSG-25 „Branduolinių elektrinių periodinis 
saugos vertinimas“ 1.2 papunktį, periodinis saugos vertinimas yra šios analizės ir nuolatinio saugos 
gerinimo dalis. 

Periodinio saugos vertinimo tikslas, kaip nurodyta BSĮ 32 straipsnio 7 dalyje, nustatyti ar, 
atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo ir BEO aikštelės ir (arba) jos aplinkos pasikeitimus, į 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjim ą ir kitus saugai galinčius turėti įtakos veiksnius, yra 
užtikrinama, kad BEO atitinka jo projekt ą, teisės aktų ir branduolin ės saugos normatyvinių 
techninių dokumentų reikalavimus.  

Svarbu pažymėti, kad, atsižvelgiant į TATENA dokumento SSG-25 „Branduolinių 
elektrinių periodinis saugos vertinimas“ 5.28 papunktį, periodinio saugos vertinimo metu būtina 
įvertinti esamą saugai svarbių BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų (toliau – SS BEO KSK) 
būklę, užtikrinančią atitikimą BEO projekte nustatytiems reikalavimams, įskaitant tinkamos 
būklės prognozę iki kito BEO periodinio saugos vertinimo. Šis SS BEO KSK būklės vertinimas 
turi apimti esamų ar numatomų senėjimo procesų, sukauptų eksploatavimo duomenų, techninės 
priežiūros rezultatų ir kitų aspektų, nurodytų TATENA dokumento SSG-25 „Branduolinių 
elektrinių periodinis saugos vertinimas“ 5.29 papunktyje, analizę, siekiant nustatyti jų atitikimą 
BEO projekte nustatytiems reikalavimams, apimantiems taip pat ir SS BEO KSK eksploatavimo 
resurso valdymą.   

Periodinės saugos analizės ir pagrindimo metu taip pat nustatoma, ar radionuklidų 
išmetimai, jų aktyvumas, išmetimo keliai, būdai ar taškai atitinka nustatytuosius radionuklidų 
išmetimo į aplinką plane, ir kartu su periodine saugos vertinimo ataskaita pateikiamas atnaujintas 
radionuklidų išmetimo į aplinką planas.  

Jeigu nustatoma neatitikimų, licencijos turėtojas turi parengti ir įgyvendinti būtinas 
koreguojančias priemones (jei reikia – nedelsiant po neatitikimų nustatymo), įskaitant SS BEO 
KSK, kurių eksploatavimo resursas pasibaigęs, pakeitimą. 
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Schematiškai šį procesą būtų galima pavaizduoti taip: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pirminis saugos lygis pagal BEO projekt ą. Pažymėtina, kad saugos lygis pagal 
BEO projektą gali sutapti arba būti didesnis nei yra reikalaujama vadovaujantis teisės 
aktais (saugos reikalavimais), galiojusiais išduodant licenciją BEO. T. y. licencijos 
turėtojas, būdamas atsakingas už BEO saugą, gali savo iniciatyva taikyti papildomas 
saugos priemones (tinkamos saugos kultūros požymis).  

 
 

Saugos lygis pagal pradin į BEO projekt ą. Pažymėtina, kad yra labai svarbu, kad 
licencijos turėtojo vykdoma veikla atitikt ų BEO projektą. 

 Saugos lygio gerėjimas. Ši kreivė parodo nuolatinio saugos gerinimo rezultatą, t.y., 
licencijos turėtojo vykdomos veiklos atitikimą projektui, kuris buvo gerintas 
atsižvelgiant į sukauptą eksploatavimo patirtį, aktualius saugos tyrimus, technologijos 
pažangą bei į kitą saugos požiūriu svarbią informaciją. 
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