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Dokumentų, pagrindžiančių paraišką išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo 

medžiagas į Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyną  ir pirmą kartą 

atliekyne atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas, 

pateikimo VATESI grafikas 

 

Dokumentų pateikimo grafikas VATESI suderintas 2020 m. vasario 24 d. 

 

Nr. Nr.* Dokumento pavadinimas 
Pateikimo 

terminas** 

Vadybos dokumentai 

1.  21.1 VĮ Ignalinos AE steigimo dokumentai:  

1.1  VĮ Ignalinos AE įstatai Pateikta 

1.2  VĮ Ignalinos AE organizacinė struktūra Pateikta 

1.3  VĮ Ignalinos AE organizacinės struktūros aprašymas Pateikta 

2.  7.27 VĮ Ignalinos AE pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygių dokumentai, 

parengti vadovaujantis VATESI viršininko nustatytais reikalavimais 

vadybos sistemai: 

 

2.1  gnalinos AE vadybos sistemos vadovas Pateikta 

2.2  VĮ Ignalinos AE veiklos strategija Pateikta 

2.3  Galutinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planas  2020 m. 

2 ketv. 

2.4  VATESI pateikiamų VĮ Ignalinos AE pirmojo ir antrojo vadybos 

sistemos lygių dokumentų sąrašas 

2020 m. 

2 ketv. 

Saugos analizės ir pagrindimo dokumentai 

3.  7.1 Atnaujinta labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyno 

(LMARAA) saugos analizės ataskaita pagal ,,šaltųjų“ bandymų 

rezultatus ir pagal statybos metu atliktus statinio projekto pakeitimus 

2020 m. 

2 ketv. 

4.  7.2 LMARAA statinio projektas ir šio projekto ekspertizės aktas:  

4.1  LMARAA statinio projekto pakeitimai pagal ,,šaltųjų“ bandymų 

rezultatus ir pagal statybos metu atliktus pakeitimus 

2020 m. 

2 ketv. 

4.2  2015 m. balandžio 14 d. LMARAA techninio projekto bendrosios 

ekspertizės aktas Nr. 15-03/17 

Pateikta 

4.3  2015 m. gegužio 20 d. LMARAA techninio darbo projekto dalinės 

ekspertizės aktas Nr. 15-03/17-01  

Pateikta 

5.  7.29 Pagal ,,šaltųjų“ bandymų rezultatus ir pagal statybos metu atliktus 

statinio projekto pakeitimus Atnaujintos LMARAA saugos analizės 

ataskaitos ir pagrindimo rezultatų nepriklausomo patikrinimo, atliekamo 

VATESI viršininko nustatyta tvarka, ataskaita 

2020 m. 

2 ketv. 

Techniniai ir eksploatavimo dokumentai 

6.  7.3 LMARAA saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų sąrašas:  
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Nr. Nr.* Dokumento pavadinimas 
Pateikimo 

terminas** 

6.1  Trumpaamžių labai mažo aktyvių atliekų kapinyno laidojimo modulio 

preliminari saugos analizės ataskaitos S/14-PL05.02.02.01.0001/PSAR-

Dis-DRI/R:3, 3 leidimo, 3.2.2 skyrius ,,Saugai svarbių struktūrų, sistemų 

ir komponentų  nustatymas“ 

Pateikta 

7.  7.4 LMARAA pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo 

tarpinė ataskaita ir galutinė LMARAA pripažinimo tinkamu eksploatuoti 

programa: 

 

7.1  LMARAA ,,šaltųjų“ bandymų programos įvykdymo ataskaita 2020 m. 

2 ketv. 

7.2  LMARAA pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos įvykdymo 

tarpinė ataskaita 

2020 m. 

2 ketv. 

7.3  Galutinė LMARAA pripažinimo tinkamu eksploatuoti programa 2020 m. 

2 ketv. 

7.4  Atliekų dėjimo į atliekyną pirmosios kampanijos planas 2020 m. 

2 ketv. 

7.5  Atliekyno būklės stebėjimo programa po pirmosios atliekų dėjimo į 

atliekyną kampanijos užbaigimo 

2020 m. 

2 ketv. 

8.  7.5 LMARAA eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašas:  

8.1  LMARAA eksploatavimo technologinis reglamentas 2020 m. 

2 ketv. 

9.  7.6 Mažų branduolinių medžiagų kiekių Ignalinos AE apskaitos ir kontrolės 

sistemos aprašymas 

2020 m. 

2 ketv. 

10.  7.9 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo Ignalinos AE, nutraukiant jos 

eksploatavimą, programa 

2020 m. 

2 ketv. 

11.  7.22 VĮ Ignalinos AE dokumentai, susiję su saugai svarbių prekių, paslaugų 

arba darbų, kurių neatitiktis pirkimo dokumentuose ir (ar) branduolinės 

saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose keliamiems 

reikalavimams gali turėti įtakos saugai, tiekėjų vertinimu ir atranka: 

 

11.1  VĮ Ignalinos AE saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų 

vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas 

Pateikta 

12.  7.23 Saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių aprašas:  

12.1  Saugos kultūros valdymo procedūros aprašas Pateikta 

12.2  Fizinės saugos užtikrinimo valdymo procedūros aprašas Pateikta 

13.  7.25 Eksploatavimo patirties naudojimo aprašas, parengtas vadovaujantis 

VATESI viršininko nustatytais eksploatavimo patirties naudojimo 

reikalavimais: 

 

13.1  Eksploatavimo patirties panaudojimo valdymo procedūros aprašas  Pateikta 

14.  7.26 LMARAA ir jo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir patikrinimų 

eksploatavimo metu dokumentų sąrašas 

2020 m. 

2 ketv. 

15.  7.28 Dokumentai, nustatantys pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų 

tyrimo tvarką: 

 

15.1  Pranešimo apie neįprastus įvykius VĮ Ignalinos AE instrukcija 2020 m. 

2 ketv. 
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Nr. Nr.* Dokumento pavadinimas 
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15.2  Ignalinos AE neįprastųjų įvykių analizės instrukcija 2020 m. 

2 ketv. 

16.  7.33 LMARAA aikštelės gamtinio jonizuojančiosios spinduliuotės fono 

matavimo rezultatai: 

 

16.1  Ignalinos AE regiono 2019 m. radiologinio monitoringo rezultatų 

ataskaita 

2020 m. 

2 ketv. 

17.  7.34 Atnaujinti galimų branduolinių ir radiologinių avarijų LMARAA 

padarinių analizės rezultatai:  

 

17.1 
 gnalinos AE raštas dėl galimų branduolinių ir radiologinių avarijų 

LMARAA padarinių analizės rezultatų 

2020 m. 

2 ketv. 

Personalo mokymo dokumentai 

18.  7.13 Dokumentai, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos 

užtikrinimo tvarka: 

 

18.1  Žmogiškųjų išteklių valdymo procedūros aprašas Pateikta 

19.  7.21 Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad Ignalinos AE 

darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti LMARAA 

eksploataciją pagal branduolinės saugos normatyvinių techninių 

dokumentų reikalavimus 

2020 m. 

2 ketv. 

20.  7.24 Ignalinos AE darbuotojų pareigybių, atsakingų už Ignalinos AE 

branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinių ir branduolinio 

kuro ciklo medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos 

ir kontrolės įgyvendinimą ir TATENA bei EURATOM garantijų 

užtikrinimą, sąrašas, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių 

darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, 

darbuotojų skaičius pamainoje: 

 

20.1  VĮ Ignalinos AE pareigybių, svarbių branduolinei, radiacinei, fizinei 

saugai užtikrinti, sąrašas 

Pateikta 

Priešgaisrinės saugos dokumentai 

21.  7.31 Dokumentai, patvirtinantys, kad paskirti asmenys, atsakingi už 

LMARAA saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

priešgaisrinę saugą: 

 

21.1 
 Potvarkis dėl asmenų, atsakingų už LMARAA priešgaisrinę saugą, 

skyrimo 

2020 m. 

2 ketv. 

22.  7.35 Deklaraciją, kurioje patvirtinama, kad Ignalinos AE turi priemones ir 

pajėgas gaisrams, kurie gali turėti įtakos LMARAA saugai svarbioms 

konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams, gesinti bei likviduoti jų 

padarinius 

2020 m. 

2 ketv. 

22.1 
 LMARAA priešgaisrinės saugos sistemos bandymų atlikimo ataskaita 2020 m. 

2 ketv. 

Radiacinės saugos dokumentai 

23.  7.16 Radionuklidų išmetimo į aplinką planas, suderintas su Sveikatos 

apsaugos ministerija  

Pateikta 

24.  7.17 Radiacinės saugos programa ir kiti Programoje nurodyti ir su LMARAA 

radiacinės saugos užtikrinimu susiję dokumentai 

2020 m. 

2 ketv. 
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Nr. Nr.* Dokumento pavadinimas 
Pateikimo 

terminas** 

Fizinės saugos dokumentai 

25.  7.8 Atnaujintas LMARAA fizinės saugos užtikrinimo planas 2020 m. 

2 ketv. 

26.  7.7 Atnaujintas LMARAA suskirstymo į apsaugos zonas analizės 

dokumentas 

2020 m. 

2 ketv. 

27. 3 7.7 Atnaujintas LMARAA apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąrašas 2020 m. 

2 ketv. 

28.  7.14 Branduolinės energetikos objekto fizinės saugos sistemos efektyvumo 

įvertinimo programa 

Pateikta 

29.  7.15 LMARAA įdiegtos fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo 

ataskaita 

2020 m. 

2 ketv. 

30.  7.10 Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad Ignalinos AE yra 

sudariusi sutartį su LMARAA fizinę apsaugą vykdančia institucija, ir 

sutartį su reagavimo pajėgų funkcijas, kaip nustatyta Branduolinės 

energijos įstatymo 15 straipsnio 6 punkte, atliekančia organizacija 

 

30.1  Deklaracija, kurioje patvirtinama, kad Ignalinos AE yra sudariusi sutartį 

su LMARAA fizinę apsaugą vykdančia institucija ir sutartį su reagavimo 

pajėgų funkcijas vykdančia institucija 

2020 m. 

2 ketv. 

Avarinės parengties dokumentai 

31.  7.12 Galutinis avarinės parengties planas ir jo išbandymo ataskaita:  

31.1  VĮ Ignalinos AE avarinės parengties planas Pateikta 

31.2  Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno įvykio 

likvidavimo planas  

Pateikta 

31.3  Atnaujinto avarinės parengties plano išbandymo ataskaita 2020 m. 

2 ketv. 

Statybos užbaigimo dokumentai 

32.  7.32 Statybos užbaigimo komisijos LMARAA statinio statybos užbaigimo 

aktas 

2020 m. 

2 ketv. 

Kiti teisės aktuose nustatyti dokumentai 

33.  21.1 Dokumentai, patvirtinantys vadovo ir valdymo organų paskyrimą:   

33.1 21.1 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas 

Nr. 1-65 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos 

sudėties patvirtinimo“ su pakeitimais 

Pateikta 

33.2  2018 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymas Nr. 8A-97 ,,Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 

generalinio direktoriaus skyrimo“ 

Pateikta 
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34.  21.3 Deklaracija, patvirtinanti, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo 

su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą 

dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo 

su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaiką ar oficialią deklaraciją, 

jei atitinkamoje šalyje neišduodamas toks dokumentas arba jame trūksta 

informacijos, galinčios patvirtinti, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais 

sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir nesiekia 

susitarimo su kreditoriais 

Pateikta 

35.  7.19 Dokumentai, įrodantys, kad VĮ Ignalinos AE atitinka Branduolinės 

energijos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus 

2020 m. 

2 ketv. 

36.  BSĮ 

25 

str. 

12 d. 

Aplinkos radiologinio monitoringo programa, suderinta su Aplinkos 

ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija 

Pateikta 

37.  BSĮ 

26 

str. 

6 d. 

2014 m. balandžio 14 d. TIPK Leidimas Nr. TV(2)-3 

2016 m. balandžio 7 d. Leidimas Nr. TV(2)-3/TL-U.5-13/2016  

2019 m. liepos 2 d. Taršos leidimas Nr. TV(2)-3/TL-U.5-13/2016 

Pateikta 

38.  BSĮ 

26 

str. 

16 d. 

Teigiamos Europos Komisijos išvados dėl bendrųjų duomenų, susijusių 

su trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno eksploatavimu, 

sąvado (Dok. Nr. 6326/11LT; К(2011)9498 galutinis) 

Pateikta 

Pastabos:  

* Nuoroda į Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722) punktą. Pateikiant nuorodą į Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatymo straipsnį, nurodoma BSĮ santrumpa. 

** Grafike dokumentų pateikimo terminai yra tokie, kokie buvo nurodyti grafiko suderinimo dieną. 

„Pateikta“ reiškia, kad dokumentai buvo pateikti dar iki grafiko suderinimo. 

 
 

 


