
 
VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS  

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS  
 

ĮSAKYMAS 
DĖL TEISĖS AKTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS NUSTATOMOS VEIKLOS, 

VYKDOMOS TURINT LICENCIJĄ AR LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ, NURODYTUS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYME, SĄLYGOS, SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO 
 

2019 m. kovo 27 d. Nr. 22.3-64 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio 2 

dalimi ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos 

Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, 29.7 ir 31.7 papunkčiais: 

1. T v i r t i n u Teisės aktų, kuriais vadovaujantis nustatomos veiklos, vykdomos turint 

licenciją ar laikinąjį leidimą, nurodytus Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, sąlygos, 

sąrašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas sąrašas laikomas viešai paskelbta 

konsultacija. 

 

Viršininkas       Michail Demčenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

U. Adomaitytė 



PATVIRTINTA  

Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos viršininko  

2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 

22.3-64 

 

TEISĖS AKTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS NUSTATOMOS VEIKLOS, VYKDOMOS 
TURINT LICENCIJĄ AR LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ, NURODYTUS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYME, SĄLYGOS, SĄRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

TARPTAUTINĖS SUTARTYS, EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI, LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI 
 

1. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 115 dėl darbuotojų apsaugos nuo 

jonizuojančiosios spinduliuotės. 

2. Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 

konvencija. 

3. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (A ir B 

techniniai priedai).  

4. Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG kodeksas). 

5. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF) (C priedėlio „Pavojingų krovinių 

tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ priedas).  

6. Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS) (2 priedas „Pavojingų 

krovinių vežimo taisyklės“). 

7. Pavojingų krovinių gabenimo ro-ro tipo laivais pagal Tarptautinį jūra gabenamų 

pavojingų krovinių kodeksą (IMDG kodeksą), Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo 

geležinkeliais taisyklių (RID) ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 

(ADR) reikalavimų supratimo memorandumas. 

8. 1993 m. birželio 8 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1493/93 dėl radioaktyviųjų 

medžiagų vežimo tarp valstybių narių  (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 1 tomas, p. 155). 

9. 1992 m. vasario 3 d. Tarybos direktyva 92/3/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų 

pervežimų tarp valstybių narių bei įvežimo ir išvežimo iš Bendrijos priežiūros ir kontrolės (OL 2004 

m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 12 tomas, p. 90). 

10. 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų 

atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (OL 2006 L 337, p. 21). 

11. 2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimas 2008/312/Euratomas dėl Tarybos direktyvoje 

2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo 

priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo (OL 2008 L 107, p. 32). 

12. 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 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). 

13. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl 

pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL 2008 L 260, p. 13). 

14. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.  

15. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas. 

16. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas. 

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl 

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų 

patvirtinimo“.  
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18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1406 „Dėl 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“. 

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl 

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“. 

 
II SKYRIUS 

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 
PATVIRTINTI TEISĖS AKTAI 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VEIKLĄ, VYKDOMĄ TURINT LICENCIJĄ 
AR LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ, NURODYTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS 

SAUGOS ĮSTATYME,IR PRIEŽIŪRĄ 
 

20. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 

d. įsakymas Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“. 

21. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 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“. 

22. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 22 

d. įsakymas Nr. 22.3-192 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje atominės energetikos saugos 

inspekcijoje“. 

23. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 29 

d. įsakymas Nr. 22.3-290 „Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį 

leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos duomenų formų patvirtinimo“. 

24. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 3 d. 

įsakymas Nr. 22.3-113 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomų 

patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“. 

 
ANRASIS SKIRSNIS 

TEISĖS AKTAI, KURIUOSE NUSTATOMI REIKALAVIMAI LICENCIJUOJAMAI 
VEIKLAI IR VEIKLAI, VYKDOMAI TURINT LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ 

 

25. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 5 d. 

įsakymas Nr. 22.3-263 „Dėl Pagrįstos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais rūšių sąrašo patvirtinimo“. 

26. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymas Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų 

nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės 

energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ 

patvirtinimo“. 

27. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 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 saugos, atestavimo tvarkos 

aprašas“ patvirtinimo“. 

28. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 8 d. 

įsakymas Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.5-2018 „Branduolinės 

energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“ 
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patvirtinimo“.  
29. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymas Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės 

energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto 

pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu pareigos“ 

patvirtinimo“. 

30. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 12 d. 

įsakymas Nr. 22.3-309 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo 

už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo 

tvarkos aprašas“ patvirtinimo“. 

31. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 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“.  

32. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. 

įsakymas Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui 

išduoti, licencijai ar leidimui pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir 

licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“. 

 

III SKIRSNIS 
KITŲ INSTITUCIJŲ PATVIRTINTI TEISĖS AKTAI 

 

33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 

663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 

patvirtinimo“. 

34. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 

V-928 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ 

patvirtinimo“ (tiek, kiek reglamentuoja žmonių, atskirų jų grupių ir aplinkos radiacinės saugos 

planuojamose, esamose ir avarinėse apšvitos situacijose privalomuosius normatyvus ir taisykles). 

35. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. 

V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005 „Radiacinės ir fizinės saugos reikalavimai 

naudojant nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius“ (tiek, kiek 

reglamentuoja žmonių, atskirų jų grupių ir aplinkos radiacinės saugos planuojamose, esamose ir 

avarinėse apšvitos situacijose privalomuosius normatyvus ir taisykles).  

36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 

V-678 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 88:2005 „Nemedicininės paskirties atvirųjų 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinė sauga“ patvirtinimo“ (tiek, kiek reglamentuoja 

žmonių, atskirų jų grupių ir aplinkos radiacinės saugos planuojamose, esamose ir avarinėse apšvitos 

situacijose privalomuosius normatyvus ir taisykles). 

37. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl 

Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, 

vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“. 

38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. 

įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir 

darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

______________ 


