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NUCLEAR FACILITIES IN LITHUANIA

Nuclear facilities in Lithuania:

1. Ignalina Nuclear Power Plant – Drūkšiniai, Visaginas m.;

2. Closed Maišiagala storage facility of radioactive waste – Bartkuškis forest, Širvintai region;

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.

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.
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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.
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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.

Piktogramos
 Atominė elektrinė  Saugykla

BRANdUoLINėS ENERgETIkoS 
oBjEkTAI LIETUvojE

Veiklos ataskaita 2012
Annual Report 2012

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI)

 

Branduolinės energetikos sauga Lietuvoje
Nuclear Power Safety in Lithuania



4 5

FoREwoRd By vATESI HEAd

Our activity during the past year has been notable for the 
implementation of the pre-planned targeted actions. After 
coming into force of the new revisions of the Law on Nuclear 
Energy, the Law on Radiation and the Law on Radioactive 
Waste Management and after adopting the new Law on 
Nuclear Safety, the legal status of the State Nuclear Power 
Safety Inspectorate (VATESI) was changed by establishing 
preconditions for the activity of the independent regulatory 
authority having wide-ranging powers to regulate and 
supervise nuclear and radiation safety, to perform activities 
with sources of ionising radiation in the nuclear energy 
sector. Moreover, with regard to the strategic directions 
and perspectives in the development of the nuclear energy 
sector, the drawbacks in the legal regulation were removed. 
VATESI functions were unbundled from those performed 
by other institutions, offices or organizations involved in 
the development or use of nuclear energy, including power 
generation. In the middle of the year, the organisational 
structure of VATESI was optimised, the Deputy Heads for 
Nuclear Safety and Radiation Safety were appointed, the 
Activity Regulations of the regulatory authority were updated 
and approved.

In 2012, the nuclear safety requirements set forth in the 
secondary legislation were being upgraded. The draft legal 
acts on designing the nuclear power plant, constructing 
the nuclear facility, its commissioning and operation, the 
deterministic and probabilistic safety analyses, as well as the 
design, installation and operation of the reactor core of the 
nuclear power plant, its cooling, instrumentation and control, 
and the confinement systems were drawn up. 

The supervision of the nuclear and radiation safety of the 
finally shut down Units of Ignalina NPP, supervision of the 
decommissioning safety, radioactive waste management, 
including the construction and operation of the new nuclear 
facilities, the nuclear and radiation safety were the most 
important trends in the overall yearly activity.   

In 2012, three unusual events were registered at 
Ignalina NPP, which in accordance with the set information 
dissemination criteria had to be reported to VATESI. It should 
be noted that during these events the occupational exposure 
of Ignalina NPP employees and the contamination of the 
premises with radionuclides did not exceed the permissible 
limits, and the radionuclides were not released to the 
environment. On the International Nuclear Events Scale (INES) 
these unusual events were rated below the scale. 

With regard to the plans of the European Commission 
and the Action Plan adopted by ENSREG for performing the 
stress tests and the follow-up of the peer review of the stress 
tests, which would serve as an incentive to upgrade the 
safety of all European nuclear power plants, VATESI, having 
evaluated the experience gained after the accident at Japan’s 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, worked out and 
approved the Plan for Upgrading Nuclear Safety. The Plan is 
based on the safety reassessment by conducting the stress 
tests at the nuclear power plants and other nuclear facilities 
used for the spent nuclear fuel storage which are located in 
the European Union, the results of their peer review, and sets 
forth the safety upgrading measures to be implemented at 
the closed Ignalina NPP and the spent nuclear fuel storage 
facility which is under construction. Pursuant to the Plan, 
the existing nuclear safety requirements and other legal 
acts will be revised, and, if necessary, the new ones will be 
prepared. To improve the nuclear safety at Ignalina NPP, 
the safety upgrading measures provided in the Plan will be 
implemented at Ignalina NPP in 2013-2014. 

To improve the quality of the public administration 
functions, the external assessment of the VATESI activity 
was undertaken by carrying out the survey among the 
supervised economic entities – Ignalina Nuclear Power 
Plant, the Radioactive Waste Management Agency, Lietuvos 
Geležinkeliai AB and VAE UAB. By taking into consideration 
the comments submitted by the economic entities on 
certain aspects of the activity, the recommendations for 
their improvement were drawn up. To improve the efficiency 
of the performance, the preparations for the IAEA mission 
of the Integrated Regulatory Review Service (IRRS) in 
Lithuania, which is scheduled in 2016, have been started. Till 
then VATESI and other institutions are planning to conduct 
the self-assessment of their activities, to draw up and to 
implement the measures for their improvement, to prepare 
the self-assessment report and to submit it to the IAEA. 
The integrated regulatory review, which is conducted at a 
global level, and the independent approach by the experts 
in this field will facilitate reaching compliance with the 
requirements of the international community. 

To assure the efficient regulation and supervision of 
the nuclear safety, the experience and expertise of VATESI 
employees has been used, the regulation and licensing of 
the nuclear safety has been upgraded with regard to the 
global best practice, the goals to optimise the supervisory 
functions and to relieve the burden of the supervision 
imposed on the economic entities have been pursued. 

VATESI experts provided consultations to Visagino 
Atominė Elektrinė UAB (VAE UAB) specialists on the issues of 
the evaluation of the construction sites of the new nuclear 
power plant, preparation of the technical specification of 
the nuclear power plant, its design and construction. VATESI 
was carrying out the targeted work to assure the efficient 
state regulation of the nuclear safety and was preparing for 
the safety assessment of the new nuclear power plant. If 
the project for the construction of the new nuclear power 
plant in Lithuania is further developed, VATESI will have to 
strengthen its human resources, to improve the system of 
the nuclear safety regulation, licensing and supervision with 
regard to the works to be undertaken in constructing the 
new nuclear power plant as well as the specifics related to 
the type of the selected reactor. 

The priorities of VATESI activity in 2013-2015 remain 
unchanged: to supervise the safety of the decommissioning 
of Ignalina NPP, to supervise the safety during the 
construction and operation of the spent nuclear fuel and 
radioactive waste management facilities, to upgrade the 
nuclear safety regulation and supervision system, to ensure 
that nuclear materials would be used only for the peaceful 
purposes. 

vIRšININko žodIS

Praėjusiųjų metų veikla pasižymėjo kryptingai suplanuotų 
veiksmų įgyvendinimu. Įsigaliojus Branduolinės energijos, 
Radiacinės saugos ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymų 
naujoms redakcijoms bei naujam Branduolinės saugos 
įstatymui, buvo pakeistas Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos (VATESI) teisinis statusas, sudarant 
prielaidas nepriklausomos, turinčios plačius įgalinimus 
reglamentuojant ir prižiūrint branduolinę ir radiacinę saugą, 
vykdant veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 
branduolinėje energetikoje, reguliuojančios institucijos 
veiklai. Taip pat panaikintos teisinio reguliavimo spragos, 
atsižvelgiant į branduolinės energetikos sektoriaus vystymosi 
strategines kryptis ir perspektyvas. VATESI funkcijos atskirtos 
nuo kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų, užsiimančių 
branduolinės energetikos plėtra ar branduolinės energijos 
panaudojimu, įskaitant elektros energijos gamybą, funkcijų. 
Metų viduryje optimizuota VATESI organizacinė struktūra, 
paskirti viršininko pavaduotojai branduolinei ir radiacinei 
saugai, atnaujinti ir patvirtinti institucijos veiklos nuostatai.

2012 metais buvo tobulinami su įstatymais susiję 
žemesnio lygio branduolinės saugos reikalavimai. Parengti 
teisės aktų projektai, susiję su branduolinės elektrinės 
projektavimu, branduolinės energetikos objekto statyba, 
branduolinės elektrinės pripažinimu tinkama eksploatuoti 
bei jos eksploatavimu, deterministine bei tikimybine saugos 
analize, branduolinės elektrinės reaktoriaus aktyviosios 
zonos, aušinimo, matavimo ir valdymo, taip pat apsauginio 
gaubto sistemų projektavimu, įrengimu ir eksploatavimu. 

Tarp svarbiausių visos metų veiklos krypčių buvo galutinai 
sustabdytų Ignalinos AE blokų branduolinės saugos ir 
radiacinės saugos priežiūra, eksploatavimo nutraukimo 
saugos priežiūra, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, įskaitant 
naujų branduolinės energetikos objektų statybą bei 
eksploatavimą, branduolinės saugos ir radiacinės saugos 
priežiūra. 

Per 2012 metus Ignalinos AE buvo užregistruoti 
3  neįprastieji įvykiai, apie kuriuos pagal nustatytus 
informavimo kriterijus privaloma pranešti VATESI. Svarbu 
pabrėžti, kad šių įvykių metu Ignalinos AE darbuotojų apšvitos 
ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų 

normų, radionuklidai į aplinką nepateko. Pagal Tarptautinę 
branduolinių įvykių skalę (INES) šie neįprastieji įvykiai buvo 
klasifikuoti žemiau skalės ribų.

Atsižvelgiant į Europos Komisijos planus ir ENSREG 
paskelbtą veiksmų planą vykdant „streso testus“ bei jų 
tarpusavio peržiūros rezultatus, kurie paskatintų pagerinti 
visos Europos branduolinių elektrinių saugą, VATESI, 
įvertinusi įgytą patirtį po avarijos Japonijos Fukušima 
Daiči branduolinėje elektrinėje, parengė ir patvirtino 
Branduolinės saugos gerinimo planą. Šis planas remiasi 
Europos Sąjungoje esančių branduolinių elektrinių ir kitų 
branduolinės energetikos objektų, kuriuose saugomas 
panaudotas branduolinis kuras, papildomos saugos 
įvertinimo atliekant „streso testus“ bei tarpusavio peržiūros 
rezultatais ir numato saugos gerinimo priemones, kurios 
bus diegiamos sustabdytoje Ignalinos AE ir statomoje 
panaudoto branduolinio kuro saugykloje. Plane numatyta 
peržiūrėti esamus branduolinės saugos reikalavimus ir kitus 
teisės aktus, o prireikus parengti naujus. Siekiant padidinti 
branduolinės saugos lygį, Ignalinos AE 2013–2014 metais 
bus įgyvendinamos plane numatytos saugos gerinimo 
priemonės. 

Siekiant gerinti atliekamų viešojo administravimo 
funkcijų kokybę buvo atliktas ir VATESI vykdomos veiklos 
išorinis vertinimas, apklausiant prižiūrimus ūkio subjektus – 
Ignalinos AE, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą, 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „VAE“. Atsižvelgiant į ūkio 
subjektų pateiktas pastabas dėl kai kurių veiklos aspektų 
buvo parengtos jų tobulinimo rekomendacijos. Siekiant 
efektyvesnės veiklos, šiemet taip pat pradėta rengtis TATENA 
reguliuojančiųjų institucijų veiklos vertinimo (Integrated 
Regulatory Review Service (IRRS)) misijai Lietuvoje, kuri 
yra numatyta 2016 metais. Iki tol, VATESI ir kitos institucijos 
planuoja atlikti savo veiklos vertinimą, numatyti priemones 
veiklos tobulinimui, jas įgyvendinti bei parengti savo veiklos 
vertinimo ataskaitą ir pateikti ją TATENA. Tarptautiniu lygiu 
vykdomas reguliuojančiųjų institucijų veiklos vertinimas ir 
šios srities ekspertų požiūris iš šalies padės, siekiant atitikti 
tarptautinės bendruomenės reikalavimus.

Užtikrinant veiksmingą branduolinės saugos 
reglamentavimą ir priežiūrą yra naudojamasi VATESI 
darbuotojų įgyta patirtimi ir žiniomis, atsižvelgiant į 
tarptautinę gerąją praktiką, tobulinamas branduolinės 
saugos reglamentavimas ir licencijavimas, siekiama 
optimizuoti priežiūros funkcijas ir lengvinti priežiūros naštą 
ūkio subjektams. 

VATESI specialistai konsultavo UAB „Visagino atominė 
elektrinė“ (toliau – UAB „VAE“) specialistus naujos 
branduolinės elektrinės statybos aikštelių įvertinimo, 
branduolinės elektrinės techninės specifikacijos 
parengimo, branduolinės elektrinės projektavimo ir 
statybos klausimais. VATESI kryptingai dirbo, kad būtų 
galima užtikrinti veiksmingą branduolinės saugos 
valstybinį reglamentavimą, ir rengėsi naujos branduolinės 
elektrinės saugos vertinimui. Jei ir toliau bus vystomas 
naujos branduolinės elektrinės Lietuvoje projektas, VATESI 
turės stiprinti savo žmogiškuosius išteklius, tobulinti 
branduolinės saugos reglamentavimo, licencijavimo ir 
priežiūros sistemą, atsižvelgiant į numatomus atlikti darbus 
naujos branduolinės elektrinės statybos metu bei specifiką, 
susijusią su pasirinkto reaktoriaus tipu.

VATESI veiklos prioritetai 2013–2015 metams išlieka 
tie patys: vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 
saugos priežiūrą, vykdyti panaudoto branduolinio kuro 
ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektų statybos ir 
eksploatavimo saugos priežiūrą, tobulinti branduolinės 
saugos reguliavimo ir priežiūros sistemą, užtikrinti, kad 
branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik taikiems 
tikslams.

VATESI viršininkas / VATESI Head

Michail Demčenko



6 7

TURINYS
Contents

Viršininko žodis  ..........................................................................................................................................................4

Foreword by VAtesI Head .........................................................................................................................................5

APIE MUS - VALSTYBINĖ ATOMINĖ ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA .................................11

ABoUt Us – tHe stAte nUCLeAR PoWeR sAFetY InsPeCtoRAte ...............................................................11

Apie mus – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ...................................................................12

About us – the state nuclear Power safety Inspectorate .................................................................................13

Pagrindiniai įvykiai 2012 m. .....................................................................................................................................15

Key events in 2012 .....................................................................................................................................................16

strateginis veiklos planas ir finansinė veikla .......................................................................................................16

the strategic plan of activities and their financing ............................................................................................17

Kokybės vadyba ..........................................................................................................................................................18

Darbuotojai, kvalifikacijos kėlimas .........................................................................................................................18

Quality management ................................................................................................................................................18

Human resources, qualification improvement ....................................................................................................18

BRANDUOLINĖS IR RADIACINĖS SAUGOS REGLAMENTAVIMAS, LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, 
PATIKRINIMAI ........................................................................................................................ 21
ReGULAtIon oF nUCLeAR sAFetY AnD RADIAtIon sAFetY, LICensInG, InsPeCtIons ........................21

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimas ..........................................................22

Preparation of normative technical documents on nuclear safety ................................................................23

2012 metų branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų 
rengimo ir priežiūros metinio plano įvykdymas .................................................................................................24

Implementing the plan for preparation and review of nuclear safety normative
technical documents in 2012 ..................................................................................................................................25

Licencijų ir leidimų išdavimas branduolinės energetikos objektams ............................................................26

Issuing licences and permits to nuclear facilities ...............................................................................................27

Branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ..............................30

Activity with sources of ionising radiation in the nuclear energy sector .....................................................31

Branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimas .........................................................................................................32

transportation of nuclear fuel cycle materials ....................................................................................................32

Patikrinimai, patikrinimų veiklos tobulinimas .....................................................................................................33

Inspections, upgrading the inspection activity ..................................................................................................33

GALUTINAI SUSTABDYTOS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖSPRIEžIūRA  .............. 39
sUPeRVIsIon oF tHe FInALLY sHUt-DoWn IGnALInA nUCLeAR PoWeR PLAnt ....................................39

streso testai ir saugos gerinimo priemonės ........................................................................................................40

stress tests and safety improvement measures ..................................................................................................43

eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų konfigūracija,
 būklė ir jų techninė priežiūra ..................................................................................................................................45
Configuration, condition and maintenance of the operated safety important
 structures, systems and components ...................................................................................................................47
eksploatavimo patirties įvertinimas ......................................................................................................................49

operational experience feedback ..........................................................................................................................51

Ignalinos Ae darbuotojų mokymai ir atestavimas ..............................................................................................52

training and qualification assessment of Ignalina nPP employees ...............................................................52

Ignalinos Ae vadybos sistema ir jos tobulinimo priemonės ............................................................................54

Ignalina nPP management system and its improvement measures.............................................................55

saugos kultūros lygio Ignalinos Ae įvertinimas ..................................................................................................56

evaluation of the safety culture at Ignalina nPP .................................................................................................56

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO UžBAIGIMO PRIEžIūRA ......... 59
sUPeRVIsIon oF DeCoMMIssIonInG oF IGnALInA nUCLeAR PoWeR PLAnt .........................................59

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo užbaigimo priežiūra ..............................................................60

supervision of decommissioning of Ignalina nPP .............................................................................................62

BRANDUOLINIO KURO RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS  ................................ 65
MAnAGeMent oF nUCLeAR FUeL AnD RADIoACtIVe WAste .......................................................................65

Branduolinio kuro tvarkymas Ignalinos Ae ..........................................................................................................66

Panaudoto branduolinio kuro saugyklos .............................................................................................................66

Management of nuclear fuel at Ignalina nPP ......................................................................................................67

spent nuclear fuel storage facilities .......................................................................................................................67

Ignalinos Ae radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai ..................................................................................68

Ignalina nPP radioactive waste management facilities ....................................................................................68

Uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla .....................................................................................71

the closed Maišiagala Radioactive Waste storage Facility ...............................................................................73

BRANDUOLINIŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ RADIACINĖ SAUGA IR RADIONUKLIDŲ 
IŠMETIMO į APLINKą RIBOJIMAS ...................................................................................... 75
RADIAtIon PRoteCtIon At nUCLeAR FACILItIes AnD ConstRAInts on ReLeAses 

oF RADIonUCLIDes to tHe enVIRonMent ........................................................................................................75

Radiacinė sauga ir radionuklidų išmetimo į aplinką ribojimas .......................................................................76

Radiation protection at nuclear facilities and constraints on releases 
of radionuclides to the environment .....................................................................................................................76

Avarinė parengtis .......................................................................................................................................................80

emergency preparedness .........................................................................................................................................81

Branduolinės energetikos objektų avarinė parengtis .......................................................................................82

emergency preparedness at nuclear facilities .....................................................................................................82



8 9

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMO TIK 
TAIKIEMS TIKSLAMS KONTROLĖ ........................................................................................ 85
ContRoL oVeR tHe Use oF nUCLeAR eneRGY onLY FoR PeACeFUL PURPoses ....................................85

tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimas ...........................................86

Meeting international commitments on non-proliferation of nuclear weapons .......................................86

Branduolinio kuro ir mažų branduolinių medžiagų kiekių apskaita ir kontrolė .........................................87

Accounting and control of small quantities of nuclear materials ..................................................................87

tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimas ...........................................89

Branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių kontrolė .........................................................................91

Control over dual-use nuclear goods ....................................................................................................................91

neteisėto branduolinių medžiagų judėjimo kontrolė .......................................................................................92

Control over illicit trafficking of nuclear materials .............................................................................................92

Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis ..................................................................................93

the Comprehensive nuclear-test Ban treaty ......................................................................................................93

BRANDUOLINIŲ MEDžIAGŲ IR BRANDUOLINĖS 
ENERGETIKOS OBJEKTŲ fIzINĖ SAUGA ............................................................................ 95
PHYsICAL seCURItY oF nUCLeAR MAteRIALs AnD nUCLeAR FACILItIes ...................................................95

Branduolinių medžiagų ir branduolinės energetikos objektų fizinė sauga .................................................96

Physical security of nuclear materials and nuclear facilities ............................................................................97

Fizinės saugos valstybinis reglamentavimas. numatoma grėsmė .................................................................98

the state regulation of physical security. Design basis threat ........................................................................99

Ignalinos Ae valdomų branduolinės energetikos objektų fizinė sauga ........................................................100

Physical security of nuclear facilities managed by Ignalina nPP ....................................................................100

Maišiagalos uždarytos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinė sauga ..........................................................101

Physical security of the closed Maišiagala Radioactive Waste storage Facility ...........................................101

UAB „Visagino atominė elektrinė“ fizinė sauga ...................................................................................................102

Physical security of Visagino Atominė elektrinė UAB ........................................................................................103

PASIRENGIMAS NAUJOS BRANDUOLINĖS ELEKTRINĖS LICENCIJAVIMUI .................... 105
PRePARAtIon FoR LICensInG tHe neW nUCLeAR PoWeR PLAnt ...............................................................105

Pagrindinių teisės aktų sistemos tobulinimas Lietuvoje ..................................................................................106

Upgrading the legal framework of Lithuania ......................................................................................................107

Branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių kūrimas ......................................................................................108

Development of nuclear safety requirements and rules ..................................................................................108

Branduolinės elektrinės aikštelės vertinimas ......................................................................................................109

evaluation of the site of the new nuclear power plant .....................................................................................110

UAB „Visagino atominė elektrinė“ konsultavimas ..............................................................................................111

Providing consultations to Visagino Atominė elektrinė UAB ...........................................................................112

Bendradarbiavimas su kitų šalių branduolinę saugą reguliuojančiomis institucijomis ...........................114

Cooperation with nuclear safety regulatory institutions of other country ..................................................115

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS ............................................................................. 117
InteRnAtIonAL CooPeRAtIon ..............................................................................................................................117

Branduolinės saugos konvencijos vykdymas ......................................................................................................118

Implementation of the Convention on nuclear safety .....................................................................................120

Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
saugos konvencijos vykdymas ................................................................................................................................122

the Joint Convention on the safety of spent Fuel Management and on the 
safety of Radioactive Waste Management ..........................................................................................................123

Ankstyvojo pranešimo konvencijos įsipareigojimų vykdymas .......................................................................124

Meeting commitments under the Convention on early notification of a nuclear Accident ...................125

Branduolinės saugos reguliavimas europos sąjungoje, europos Komisijos ir 
šalių narių vaidmuo – ensReG ................................................................................................................................126

nuclear safety regulation in the european Union, the role of 
the european Commission and the Member states – ensReG .......................................................................127

Dalyvavimas Vakarų europos šalių branduolinės saugos reguliavimo
 institucijų asociacijos (WenRA) veikloje ..............................................................................................................128

Participation in the activities of the Western european nuclear Regulators’ Association (WenRA) ......128

WenRA reaktorių saugos harmonizavimo grupės veikla .................................................................................129

Activity of the WenRA reactor harmonization working group (RHWG) ......................................................130

WenRA saugos reikalavimų derinimo programa. eksploatavimo nutraukimo ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupės (WGWD) veikla .....................................................................131

the WenRA programme for harmonization of safety requirements. Activity of 
the working group on waste and decommissioning (WGWD) .......................................................................132

Veikla įgyvendinant esPo konvencijos nuostatas ..............................................................................................133

Activity in implementing the provisions of the esPoo Convention .............................................................134

Dalyvavimas europos atominių elektrinių eksploatavimo patirties informacinio centro veikloje .........136

tAtenA techninio bendradarbiavimo projektai .................................................................................................138

the IAeA technical cooperation projects ..............................................................................................................138

tAtenA nacionaliniai projektai ...............................................................................................................................139

the IAeA national projects .......................................................................................................................................140

europos sąjungos paramos projektai ....................................................................................................................141

the european Union support projects ..................................................................................................................141

sAntRUMPos ..............................................................................................................................................................143

LIst oF ABBReVIAtIons ............................................................................................................................................143



10 11

ABoUT US – THE STATE NUCLEAR PowER SAFETy INSPECToRATE

APIE MUS VALSTYBINĖ 
ATOMINĖS ENERGETIKOS 
SAUGOS INSPEKCIJA



12 134 5

VATESI misija ir pagrindiniai uždaviniai

VATESI – pagrindinė branduolinės energetikos 
saugos reglamentavimo ir priežiūros institucija, 
kuri nustato saugos reikalavimus, prižiūri, kaip jų 
laikomasi, išduoda licencijas ir leidimus, vertina 
branduolinės energetikos objektų saugą, atlieka 
patikrinimus bei vykdo kitas funkcijas.

VATESI misija – vykdyti branduolinės energe-
tikos objektų ir veiklos, susijusios su branduoli-
nėmis bei branduolinio kuro ciklo medžiagomis, 
saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, sie-
kiant apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalingo 
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 

VATESI yra savarankiška valstybės įstaiga. Ins-
pekcijos savininkė – valstybė, jos savininko teises 
ir pareigas įgyvendina Vyriausybė.

VATESI viršininką šešeriems metams skiria Pre-
zidentas Ministro Pirmininko teikimu. Inspekcijos 
viršininko pavaduotojus šešeriems metams skiria 
Ministras Pirmininkas VATESI viršininko teikimu.

Pagrindiniai VATESI uždaviniai:
•	 Ignalinos AE ir kitų branduolinės energetikos 

objektų saugos valstybinis reglamentavimas ir 
priežiūra;

•	 branduolinės energetikos objektuose esančių 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos valsty-
binis reglamentavimas ir priežiūra;

•	 branduolinių medžiagų ir technologijų nau-
dojimo taikiems tikslams priežiūra (TATENA ir 
EURATOM garantijų taikymas);

•	 branduolinės energetikos objektų ir branduo-
linių medžiagų fizinės saugos valstybinis re-
glamentavimas ir priežiūra;

•	 branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo sau-
gos valstybinis reglamentavimas ir priežiūra;

•	 avarinė parengtis. 

APIE MUS – VALSTYBINĖ 
ATOMINĖS ENERGETIKOS 
SAUGOS INSPEKCIJA

Ignalinos AE, kurioje eksploatuoti du RBMK-
1500 tipo branduoliniai reaktoriai (kiekvieno 
projektinė elektrinė galia – po 1 500 megavatų), 
perduota Lietuvai 1991 m., atkūrus šalies nepri-
klausomybę. Lietuva tapo 31-ąja valstybe, nau-
dojančia branduolinę energiją elektros energijai 
gaminti. Šalis įsipareigojo, kad eksploatuodama 
Ignalinos AE nesukels branduolinės grėsmės gy-
ventojams ir aplinkai, o branduolinės medžiagos 
bei technologijos bus naudojamos tik taikiems 
tikslams. 2004  m. galutinai sustabdyta Ignalinos 
AE 1-ojo energijos bloko (toliau – blokas) veikla, o 
2009 m. – 2-asis blokas. 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas yra 
ilgas procesas. Šio proceso metu vykdomos vei-
klos atitikimą branduolinės saugos reikalavimams 
vertina ir prižiūri VATESI – nagrinėja saugą pagrin-
džiančius dokumentus, derina modifikacijas, atlie-
ka patikrinimus. 

2000 m. VATESI išdavė licenciją eksploatuoti 
Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro saugy-
klą, kurioje specialiuose konteineriuose saugomas 
panaudotas branduolinis kuras. Šiuo metu sau-
gykla pilnai užpildyta ir yra statoma nauja panau-
doto branduolinio kuro saugykla, kad joje būtų 
galima sutalpinti galutinai sustabdytuose Ignali-
nos AE blokuose esantį branduolinį kurą. Šią vei-
klą taip pat vertina ir prižiūri VATESI. Nuo 1999 m. 
VATESI išdavė 11 šiuo metu galiojančių licencijų 
Ignalinos AE. 

Per 2012 metus, peržiūrėjus ir įvertinus Igna-
linos AE pateiktus saugą pagrindžiančius doku-
mentus, buvo išduotas vienas leidimas įvežti radi-
oaktyviąsias atliekas į pastatytą Labai mažo akty-
vumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir joje pirmą 
kartą atlikti bandymus panaudojant radioaktyvią-
sias atliekas. 
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VATESI didelį dėmesį skiria pasirengimui nau-
jos branduolinės elektrinės projekto įgyvendini-
mui, rengdama branduolinės saugos reikalavi-
mus, ruošdama darbuotojus tinkamai atlikti nau-
jo objekto saugos reglamentavimo ir priežiūros 
darbus. Rengiantis statyti branduolinę elektrinę, 
kiekvienas proceso etapas turi būti griežtai regla-
mentuotas ir tam turi būti iš anksto pasiruošta, nes 
naujos branduolinės elektrinės statyba yra ilgas, 
sudėtingas ir atsakingas procesas. 

Pirminė atsakomybė už branduolinės ener-
getikos objektų bei veiklos su branduolinėmis 
medžiagomis saugos užtikrinimą atitenka šiuos 
objektus eksploatuojančioms arba atitinkamą vei-
klą su branduolinėmis medžiagomis vykdančioms 
organizacijoms. Lietuvoje už saugią galutinai su-
stabdytų branduolinių reaktorių būklę atsako VĮ 
,,Ignalinos atominė elektrinė“, VĮ „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo agentūra“ prižiūri uždarytą Mai-
šiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą, o AB „Lie-
tuvos geležinkeliai“ turi galiojančią branduolinių 
medžiagų transportavimo licenciją.

Siekiant užtikrinti 24 valandų per parą ryšį su 
LR institucijų ir tarptautinių organizacijų avarinės 
parengties struktūromis, VATESI paskirti ankstyvo-
jo pranešimo specialistai, kurie bet kuriuo paros 
metu pasirengę priimti ar perduoti informaciją 
apie įvykusias branduolines ar radiologines ava-
rijas Lietuvoje arba kitose valstybėse. Bet kuriuo 
metu gavęs pranešimą apie branduolinę avariją 
Lietuvoje arba kitose šalyse, jei tai kelia pavojų Lie-
tuvos gyventojams, VATESI Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centras ne vėliau, kaip po 1 valandos pa-
sirengęs pradėti veiklą. 

Inspekcija rengia branduolinės saugos reikala-
vimus ir taisykles, prižiūri, kad jų būtų laikomasi 
branduolinės energetikos objektuose ar vykdant 
veiklą, susijusią su branduolinėmis ir (arba) bran-
duolinio kuro ciklo medžiagomis. VATESI, nusta-
čiusi pažeidimus, turi teisę taikyti atitinkamas po-
veikio priemones. 

The VATESI mission and main goals

VATESI is the main regulatory and superviso-
ry authority of nuclear safety, which sets safety 
requirements, controls whether they are complied 
with, issues licences and permits, performs safe-
ty assessments of nuclear facilities, conducts ins-
pections, and carries out other functions.

The VATESI mission is to perform the state re-
gulation and supervision of safety at nuclear faci-
lities and during operations related to nuclear and 
nuclear fuel cycle materials in order to protect 
the public and the environment against harmful 
effects of ionising radiation. 

VATESI is an independent state institution. The 
owner of VATESI is the state, the rights and duties 
of the Inspectorate are exercised by the Govern-
ment. 

VATESI Head for a six-year tenure is appointed 
by President by the nomination of the Prime Mi-
nister. Deputy Heads of the Inspectorate for a six-
year tenure are appointed by the Prime Minister 
by the nomination of VATESI Head. 

The main goals of VATESI are:
•	 State regulation and supervision of safety at 

Ignalina NPP and other nuclear facilities;
•	 State regulation and supervision of safety of 

radioactive waste management at nuclear fa-
cilities;

•	 Supervision of use of nuclear materials and 
technologies for peaceful purposes  (appli-
cation of safeguards set by the IAEA and EU-
RATOM);

•	 State regulation and supervision of physical 
security of nuclear facilities and nuclear mate-
rials;

•	 State regulation and supervision of safety in 
transporting nuclear fuel cycle materials;

•	 Emergency preparedness.

Ignalina NPP that was operating two reactors 
of the RBMK type (with the designed capacity of 
1500 MW each) came under the jurisdiction of Li-
thuania in 1991, when Lithuania regained its inde-
pendence. Lithuania thus became the world’s   
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 31st country to use nuclear energy for genera-
tion of electricity. Lithuania assumed obligations 
not to cause nuclear threat to people or the envi-
ronment while operating Ignalina NPP and to use 
nuclear materials and technologies for peaceful 
purposes only. Ignalina NPP Unit 1 was finally shut 
down in 2004, and Unit 2 – in 2009. 

The decommissioning of Ignalina NPP is a long-
lasting process. VATESI assesses and supervises 
whether the activity undertaken during this pro-
cess complies with the nuclear safety requirements 
by analysing safety justification documents, appro-
ving modifications, conducting inspections. 

In 2000, VATESI issued a licence to operate a 
spent nuclear fuel facility at Ignalina NPP, where the 
spent nuclear fuel is stored in special containers. By 
now this storage facility has been fully stocked, and 
a new spent fuel facility is under construction in or-
der to accommodate the nuclear fuel that is being 
kept in the finally shut down Ignalina NPP Units. 
This activity is also assessed and supervised by VA-
TESI. Since 1999, VATESI has issued to Ignalina NPP 
11 licences that are still valid. 

In 2012, after reviewing and assessing the safety 
justification documents submitted by Ignalina NPP, 
one permit was issued for transportation of the 
nuclear materials to the site of the nuclear facility 
and to perform the commissioning tests by using 
these materials at the very low level radioactive 
waste storage facility.

VATESI was concentrating its efforts on getting 
ready for the implementation of the project of the 
new nuclear power plant by drawing up the nucle-
ar safety requirements, training the employees 
to properly conduct the assignments of the new 
nuclear facility’s safety regulation and supervision. 
In getting ready for the construction of the new 

nuclear power plant, each stage of the process has 
to be strictly regulated and the preparations have 
to be made in advance because the construction of 
the new nuclear power plant is a long, complicated 
and responsible process. 

The primary responsibility for the safety assu-
rance of the nuclear installations and the activity 
involving nuclear materials is borne by the organi-
zations operating these installations or performing 
operations with the nuclear materials. In Lithuania, 
the State Company Ignalina Nuclear Power Plant 
is responsible for the safe condition of the finally 
shut-down nuclear reactors, the State Company 
Radioactive Waste Management Agency (RATA) 
supervises the closed Maišiagala Radioactive Was-
te Storage Facility, and the Public Limited Liability 
Company Lietuvos Geležinkeliai AB has got a valid 
licence for transportation of nuclear materials. 

To assure round-the-clock communication with 
the emergency preparedness authorities both in 
Lithuania and at the international organizations, 
VATESI has appointed the early notification officers 
who at any time of the day and night are ready to 
receive or to provide information about any nucle-
ar or radiological emergency that has occurred in 
Lithuania or other countries. At any time, after re-
ceiving a notification about a nuclear accident in 
Lithuania or any other country, and provided that 
the accident is posing a threat to the people of Li-
thuania, the VATESI Emergency Centre within one 
hour is ready to start its operations.

The Inspectorate sets the requirements and 
rules on nuclear safety, controls whether they are 
complied with at nuclear facilities or in performing 
any other activity related to nuclear and/or nucle-
ar fuel cycle materials. VATESI, having found any 
non-compliance, has the authority to apply the 
respective enforcement measures.  
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2011 m. gruodžio 29 d. parengta Lietuvos ga-
lutinė „streso testų“ ataskaita ir pateikta Europos 
branduolinės saugos reguliuojančiųjų institucijų 
grupei (ENSREG).

Vasario 20–24 d. rengiantis licencijuoti naują 
branduolinę elektrinę Lietuvoje, VATESI kartu su 
JAV NRC organizavo darbinį seminarą branduoli-
nės elektrinės statybos licencijos dokumentų per-
žiūros tema.

Kovo 14 d. Vašingtone įvyko trišalis JAV NRC, Ja-
ponijos NRA ir VATESI atstovų susitikimas dėl patir-
ties ir žinių pasidalinimo licencijuojant ABWR reak-
toriaus projektą.

Kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės de-
kretu VATESI viršininku paskirtas Michail Demčen-
ko.

Balandžio 19 d. išduotas leidimas Ignalinos AE 
tvarkyti radioaktyviąsias atliekas. Šiuo leidimu 
buvo suteikta teisė įvežti radioaktyviąsias atliekas 
į Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų sau-
gyklos aikštelę ir pirmą kartą joje atlikti bandymus 
panaudojant radioaktyviąsias atliekas.

Gegužės 14–18 d. Hitachi-GE Nuclear Energy 
Ltd. organizuotas seminaras, kurio metu pristatyti 
ABWR (angl. Advanced Boiling Water Reactor) reak-
toriaus ypatumai. 

Birželio 18–22 d. VATESI organizavo semina-
rą, kurio metu TATENA, JAV, Rumunijos ir Lietuvos 
ekspertai dalinosi patirtimi, kaip Lietuvos instituci-
joms reikėtų parengti branduolinės saugos infras-
truktūrą, reikalingą naujai branduolinei elektrinei 
Visagino AE.

Birželio 27 d. Lietuvoje įsigaliojo naujos Bran-
duolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidi-
mų išdavimo taisyklės.   

PAGRINdINIAI įVYKIAI 2012 m.

KEY EVENTS IN 2012

29 December, 2011. The Final Stress Tests Report 
of Lithuania was prepared and submitted to the Eu-
ropean Nuclear Regulators Group (ENSREG).

20–24 February. In making preparations for licen-
sing of the new nuclear power plant in Lithuania, 
VATESI together with the U.S. NRC arranged a wor-
kshop on the subject of reviewing the documents for 
issuing a licence to construct a nuclear power plant. 

14 March. In Washington the tripartite meeting 
among the representatives of the U.S. NRC, Japan’s 
NRA and VATESI was held to share the experience 
and expertise in licensing the design of the ABWR-
type reactor. 

29 March. Michail Demčenko was appointed to 
the position of VATESI Head by the Decree of the 
President of the Republic of Lithuania.   

Rugpjūčio 1 d. atnaujinta VATESI organizacinė 
struktūra, paskirti du viršininko pavaduotojai radi-
acinei ir branduolinei saugai. 

Lapkričio 13 d. VATESI pradėjo rengtis tarptauti-
niam ekspertiniam įvertinimui pagal TATENA SARIS 
(angl. Self-Assessment for Regulatory Infrastructure 
for Safety ) metodologiją.

Lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
patvirtino naują Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos nuostatų redakciją.

2013 m. sausio 8 d. patvirtintas Lietuvos bran-
duolinės saugos gerinimo planas. 
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STRATEGINIS VEIKLOS 
PLANAS IR FINANSINĖ 
VEIKLA

VATESI veikla yra ilgalaikė, tęstinė ir planuoja-
ma atsižvelgiant į LR Vyriausybės programos ir ats-
kirų metų veiklos prioritetus, Nacionalinės energe-
tikos strategijos nuostatas. 

2012–2014 m. strateginiame veiklos plane VA-
TESI misijai įgyvendinti nustatytas vienas strategi-
nis tikslas – užtikrinti aukštą branduolinės saugos, 
branduolinės energetikos objektų ir branduolinių 
bei branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės sau-
gos, radiacinės saugos branduolinėje energetikoje 
bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės 
lygį. Strateginio tikslo pasiekimui vertinti numatyti 
du efekto kriterijai:
•	 nėra antrojo ir aukštesniojo lygio neįprastų įvy-

kių pagal Tarptautinę branduolinių įvykių skalę 
(toliau – INES);

•	 Lietuvos Respublikoje visos branduolinės me-
džiagos apskaitomos, o su branduolinės ener-
gijos naudojimu susijusi veikla kontroliuojama.

Strateginiam tikslui įgyvendinti 2012 m. buvo 
parengta ir vykdoma Branduolinės saugos regulia-
vimo ir priežiūros programa, kuriai įgyvendinti su-
formuluoti du tikslai:
1. Užtikrinti veiksmingą branduolinės saugos regu-

liavimą ir priežiūrą.
2. Pasirengti ir vykdyti naujos branduolinės elektri-

nės saugos vertinimą, licencijavimą ir priežiūrą.

Įgyvendinant šiuos tikslus buvo siekiama ma-
žinti įvykių bei avarijų tikimybę branduolinės ener-
getikos objektuose, gerinti sutrikimų ir avarijų pre-
vencijos priemonių kokybę, tobulinti VATESI vidinį 
administravimą bei priimamų sprendimų kokybę. 
Taip pat buvo siekiama laiku pasirengti naujos 
branduolinės elektrinės projektavimo ir statybos 
darbų priežiūrai. Programos finansavimo šaltinis – 
valstybės biudžeto asignavimai.

VATESI programos įgyvendinimui 2012 m. buvo 
patvirtinta 5 652 tūkst. Lt valstybės biudžeto asi-
gnavimų, skirta ir panaudota (kasinės išlaidos) 
4  844 tūkst. Lt (85,7 proc.). Biudžeto asignavimai 
panaudoti pagal paskirtį. 

 19 April. A permit for radioactive waste manage-
ment was issued to Ignalina NPP authorising the de-
livery of the radioactive materials to the site of the 
very low level radioactive waste storage facility and 
to perform the commissioning tests by using the 
nuclear fuel cycle materials.

14–18 May. Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd. organi-
zed a seminar to present the Advanced Boiling Wa-
ter Reactor (ABWR). 

18–22 June. The seminar on the IAEA assistan-
ce to the Lithuania’s authorities in developing the 
nuclear safety infrastructure for the new nuclear po-
wer plant – Visaginas NPP was arranged.

27 June. The new Requirements for Issuing Li-
cences and Permits in the nuclear energy area came 
into force in Lithuania.

1 August. The VATESI organisational structure 
was updated, two Deputy Heads – for radiation sa-
fety and nuclear safety were appointed.

13 November. VATESI started preparations for 
the self-evaluation in accordance with the IAEA Self-
Assessment for Regulatory Infrastructure for Safety 
(SARIS) Methodology.

21 November. The updated Activity Regulations 
of the State Nuclear Power Safety Inspectorate were 
approved by the Government of the Republic of Li-
thuania.

8 January 2013. The Plan for Strengthening 
Nuclear Safety in Lithuania was approved. 

KEY EVENTS IN 2012 THE STRATEGIC PLAN OF 
ACTIVITIES ANd THEIR 

FINANCING

VATESI activities are the long-term and conti-
nuous ones, and they are planned with regard to 
the priorities set forth in the Programme of the LR 
Government, the priorities set for a respective year, 
and the provisions of the National Energy Strategy. 

To fulfil the mission of VATESI, the ultimate stra-
tegic objective – to assure the high-level nuclear 
safety, physical security of nuclear facilities and 
nuclear fuel cycle materials, radiation safety in the 
nuclear energy area as well as the accounting and 
control of nuclear materials – was set in the Strate-
gic Plan of VATESI Activities for the period of 2012-
2014. To assess whether the strategic objective has 
been met, two criteria of effect have been set:
•	 The absence of level two and upwards unusual 

events on the International Nuclear and Radio-
logical Event Scale (INES);

•	 Accounting of all nuclear materials in the Repu-
blic of Lithuania and exercising control over the 
activity related to the use of nuclear energy.

To accomplish the strategic objective, the Pro-
gramme of Nuclear Safety Regulation and Super-
vision was developed and was being implemented 
in 2012. Two goals were set for implementing the 
Programme:

1.  To assure the efficient regulation and supervisi-
on of nuclear safety;

2. To get ready for and to perform the safety as-
sessment, licensing and supervision of the new 
nuclear power plant.   

To accomplish these goals, the inspectorate was 
striving to further reduce the probability of abnor-
mal occurrences and accidents at nuclear facilities, 
to upgrade the quality of the failure and accident 
prevention measures, to improve the internal 
administration and the quality of the decision-ma-
king process at VATESI. Moreover, the inspectorate 
was concentrating on the timely preparation for 
the regulation and supervision of the design and 
construction of the new nuclear power plant. The 
Programme is financed from the funds of the state 
budget.   
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In 2012, the amount of LTL 5652 thousand from 
the state budget was approved for the implemen-
tation of the VATESI Programme; the budget allo-
cations and actual disbursements (expenses) equ-
alled LTL 4844 thousand (85.7 per cent). The funds 
from the state budget were used in accordance 
with their allocation. 

Panaudoti biudžeto asignavimai 2008–2012 metais (tūkst. Lt)
Use of the state budget funds in 2008-2012 (LTL thou.)

kEy EvENTS IN 2012 STRATEgINIS vEIkLoS 
PLANAS IR FINANSINė 
vEIkLA

THE STRATEgIC PLAN oF 
ACTIvITIES ANd THEIR 

FINANCINg
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VATESI veikianti kokybės valdymo sistema ap-
ima visus įstaigos vykdomus procesus bei veiklas. 
Atsižvelgdama į užsienio šalių branduolinę saugą 
reguliuojančių institucijų gerąją patirtį bei pasi-
naudodama Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
finansine parama, VATESI rengiasi toliau tobulinti 
kokybės vadybos sistemą, kad ji pilnai atitiktų ko-
kybės vadybos standarto LST EN ISO 9001 bei Tarp-
tautinės atominės energijos agentūros vadybos 
standarto GS-R-3 reikalavimus.

Atsižvelgiant į pasikeitusius reikalavimus bei 
nuolat tobulinant kokybės valdymo dokumen-
tus, 2012 m. VATESI atnaujinti ir patvirtinti 7 ko-
kybės vadybos sistemos procedūrų aprašai ir ins-
trukcijos. 

KOKYBĖS VAdYBA QUALITY MANAGEMENT

The quality management system applied at 
VATESI covers all processes and activities perfor-
med by the inspectorate. With regard to the best 
practice of the foreign nuclear safety regulato-
ry authorities and by using the financial support 
of the European Union structural funds, VATESI is 
going to further improve the quality management 
system to reach its full compliance with the requi-
rements of the Quality Management Standard LST 
EN ISO 9001 and the IAEA Safety Standards, Safety 
Requirements GS-R-3.

In 2012, by taking into consideration the amen-
ded requirements and by continuously upgrading 
the quality management documents, 7 updated 
Procedure Regulations and Instructions on the qua-
lity management system were approved at VATESI. 

dARBUOTOJAI, 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

HUMAN RESOURCES, 
QUALIFICATION  IMPROVEMENT

In 2012, sixty nine employees were working at 
VATESI, sixty one of them were improving their qu-
alification, thirty three took part in the internatio-
nal meetings, seminars, other events, where they 
represented Lithuania and improved their qualifi-
cation as experts in nuclear safety. 

2012 m. VATESI dirbo 69 darbuotojai. 61 iš jų 
kėlė kvalifikaciją, 33 dalyvavo tarptautiniuose pasi-
tarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose, ku-
riuose atstovavo Lietuvai ir kėlė kvalifikaciją bran-
duolinės saugos srityje. 

kokyBėS vAdyBA

dARBUoTojAI, 
kvALIFIkACIjoS kėLIMAS

HUMAN RESoURCES, 
qUALIFICATIoN 
IMPRovEMENT

qUALITy MANAgEMENT
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BRANDUOLINĖS IR 
RADIACINĖS SAUGOS

REGLAMENTAVIMAS, 
LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, 
PATIKRINIMAI

REgULATIoN oF NUCLEAR SAFETy ANd RAdIATIoN SAFETy, 
LICENSINg, INSPECTIoNS 
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Grafikas. Branduolinės saugos normatyvinių 
techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 
planų vykdymas 2010-2012 m.

Figure: Implementation of Programme for 
Upgrading Nuclear Safety Mandatory Technical 
Documents in 2010-2012

Lietuvoje teisiniai santykiai branduolinės ir 
radiacinės saugos srityse reglamentuojami įsta-
tymuose, Vyriausybės nutarimuose, branduolinės 
saugos normatyviniuose techniniuose dokumen-
tuose ir kituose poįstatyminiuose teisės aktuose 
(visi šie teisės aktai nurodomi Teisės aktų, regla-
mentuojančių VATESI veiklą ir įtvirtinančių VATESI 
priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąraše, 
patvirtintame VATESI viršininko 2010 m. lapkričio 
30 d. įsakymu Nr. 22.3-98 (aktuali redakcija skelbia-
ma VATESI interneto svetainėje). Rengiant Lietuvos 
Respublikos teisės aktus, yra vadovaujamasi Lie-
tuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis 
sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat 
atsižvelgiama į TATENA dokumentus, kitų valstybių 
branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo 
gerąją praktiką. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduo-
linės saugos įstatymo 5 straipsniu, branduolinės 
saugos normatyvinių techninių dokumentų siste-
mą sudaro: 
•	 branduolinės saugos reikalavimai;
•	 branduolinės saugos taisyklės;
•	 standartai;
•	 licencijos ar leidimo turėtojo normatyviniai tech-

niniai dokumentai;  

BRANdUOLINĖS SAUGOS 
NORMATYVINIų TECHNINIų 
dOKUMENTų RENGIMAS

•	 branduolinės energetikos objekto statybos vie-
tos (aikštelės) vertinimą atliekančių asmenų nor-
matyviniai techniniai dokumentai. 

Branduolinės saugos reikalavimų ir branduoli-
nės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašą, taip 
pat parengtus branduolinės saugos reikalavimus 
bei branduolinės saugos taisykles tvirtina VATESI 
viršininkas. 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių 
dokumentų tobulinimo programa 2010–2014 
metams bei 2012 metų Branduolinės saugos nor-
matyvinių techninių dokumentų rengimo ir per-
žiūros metinis planas

Nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. VATESI veikia Tei-
sės aktų rengimą koordinuojanti darbo grupė. Šios 
grupės teikimu VATESI viršininko 2009 m. gruodžio 
31 d. įsakymu Nr. 22.3-136 patvirtinta VATESI 5 
metų (2010–2014) Branduolinės saugos normaty-
vinių techninių dokumentų tobulinimo programa, 
kuri kasmet atnaujinama. Vadovaujantis šia pro-
grama, patvirtintas Branduolinės saugos norma-
tyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 
2012 metų metinis planas. Šie du dokumentai ir jų 
pakeitimai skelbiami VATESI interneto svetainėje. 

In Lithuania the legal relations in the field of the 
nuclear and radiation safety are regulated by the 
Laws, Resolutions of the Government and by the 
mandatory technical documents on nuclear safety 
and other secondary legislation. All of them are lis-
ted in the List of Legal Acts, which was approved by 
Order No. 22.3-98 of VATESI Head of 30 November 
2010, regulating VATESI activities and embedding 
the requirements for the area the supervision the-
reof is assigned to VATESI (the effective list is uploa-
ded on the VATESI website). In preparing the legal 
acts of the Republic of Lithuania, the international 
agreements ratified by the Republic of Lithuania, 
the legal framework of the European Union are 
followed along with the IAEA documents and the 
best practice of other countries in the regulation of 
the nuclear and radiation safety. 

Pursuant to Article 5 of the Law on Nuclear Sa-
fety of the Republic of Lithuania, the system of the 
mandatory technical documents on nuclear safety 
consists of:
•	 Nuclear safety requirements;
•	 Nuclear safety rules; 
•	 Standards;
•	 Mandatory technical documents of a licensee or 

a permit holder;  

•	 Mandatory technical documents of entities per-
forming the evaluation of a construction site 
(site). 

The Procedure Regulations for preparing the 
nuclear safety requirements and nuclear safety 
rules as well as the prepared nuclear safety requi-
rements and nuclear safety rules are approved by 
VATESI Head. 

The Programme for Upgrading Nuclear Sa-
fety Mandatory Technical Documents in 2010- 
2014 and the Plan for Preparation and Review 
of Nuclear Safety Mandatory Technical Docu-
ments in 2012 

A Working Group coordinating the preparation 
of VATESI legal acts has been functioning at VATE-
SI since 26 August 2009. Based on the proposal of 
the Working Group, a five-year VATESI Programme 
for Upgrading Nuclear Safety Mandatory Techni-
cal Documents (2010-2014) was approved by Or-
der No. 22.3-136 of VATESI Head of 31 December 
2009, and is updated every year. In line with this 
Programme, the Plan for Preparation and Review 
of Nuclear Safety Mandatory Technical Documents 
in 2012 was approved. Both documents and their 
subsequent amendments are uploaded on the VA-
TESI website. 

PREPARATION OF MANdATORY 
TECHNICAL dOCUMENTS ON 

NUCLEAR SAFETY

2010 2011 2012
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BRANdUoLINėS SAUgoS 
NoRMATyvINIų TECHNINIų 
dokUMENTų RENgIMAS

PREPARATIoN oF NoRMATIvE 
TECHNICAL doCUMENTS oN 

NUCLEAR SAFETy
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2012 METų BRANdUOLINĖS 
SAUGOS NORMATYVINIų TECHNINIų 
dOKUMENTų RENGIMO IR PERžIūROS 
METINIO PLANO įVYKdYMAS

Į VATESI Branduolinės saugos normatyvinių 
techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2012 m. 
metinį planą (toliau – Planas) buvo įrašyti 27 teisės 
aktai, kuriuos buvo suplanuota peržiūrėti ir, esant 
reikalui, pakeisti ar išdėstyti nauja redakcija, taip 
pat tie, kuriuos suplanuota parengti.

Viso patvirtinta, derinta arba peržiūrėta ar per-
kelta vėlesniam laikui buvo 64 teisės aktų ir (ar) tei-
sės aktų projektų. 

Iš paminėtų 64 teisės aktų ir (ar) teisės aktų pro-
jektų 6 teisės aktai ir (ar) teisės aktų projektai buvo 
numatyti Plane.

 39 teisės aktai ir (ar) teisės aktų projektai nebu-
vo numatyti Plane (7 teisės aktų buvo papildomai 
tobulinti ir priimti teisės aktai, o 32 teisės aktų pro-
jektai buvo derinti (peržiūrėti ir pateiktos išvados 
institucijoms dėl jų rengtų teisės aktų projektų). 

19 teisės aktų projektų, kurie 2012 metais buvo 
pateikti derinimui su kitomis institucijomis, buvo 
rengiami, pateikti derinimui VATESI padaliniams 
arba nepradėti rengti yra perkelti į 2013 m. Planą 
ar vėlesniam laikui (4 teisės aktų projektai pateikti 
derinimui su kitomis institucijomis, 15 teisės aktų 
projektų pateikti derinti VATESI padaliniams arba 
nepradėti rengti).

Plane numatyti peržiūrėti du teisės aktai: Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. 
nutarimas Nr. 117 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos 
atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eks-
ploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo“ 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsė-
jo 3 d. nutarimas Nr. 860 „Dėl radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo strategijos patvirtinimo“ nebuvo peržiū-
rėti, nes nebuvo gauti derinimui.  

Iš viso VATESI per 2012 metus buvo:
•	 patvirtinti (įskaitant parengtus naujus, atnaujin-

tus esamus bei pripažintus netekusiais galios, 
nebeaktualius) teisės aktai – 13 teisės aktų;

•	 gauti derinti teisės aktai – 32 teisės aktai;
•	 perkelti į 2013 metų Planą (arba vėlesniam lai-

kui):

•	 teisės aktai, kurie buvo pateikti derinimui su kito-
mis institucijomis – 4 teisės aktų;

•	 pateikti derinimui VATESI padaliniams, rengia-
mi, nepradėti rengti ir kiti teisės aktai – 15 teisės 
aktų. 

IMPLEMENTING THE PLAN FOR 
PREPARATION ANd REVIEW OF 
NUCLEAR SAFETY NORMATIVE 

TECHNICAL dOCUMENTS IN 2012

The Plan for Preparation and Review of Nucle-
ar Safety Normative Technical Documents in 2012 
(the Plan) covered 27 legal acts that were planned 
to be reviewed, and if necessary, were to be amen-
ded or their wording had to be revised, as well as 
those that were planned to be drafted.  

In all, 64 legal acts and/or their drafts were 
approved, revised or reviewed or postponed to a 
later date. From the mentioned 64 legal acts and/
or their drafts, 6 legal acts and/or their drafts had 
been included in the Plan; 39 legal acts and/or the 
drafts thereof had not been included in the Plan   

(7 of these were the additionally revised and then 
approved legal acts, 32 two draft legal acts were 
revised (they were reviewed and the conclusions 
were submitted to the respective institutions on 
the legal acts drafted by them). Nineteen legal acts, 
which in 2012 were submitted for their reconcilia-
tion with other institutions, were under prepara-
tion, were submitted for revision by the respective 
VATESI divisions or their drafting was started, were 
transferred to the Plan for the year 2013 or postpo-
ned to a later date.

In the Plan two legal acts were scheduled for re-
viewing – Resolution No. 117 of the Government 
of the Republic of Lithuania of 2 February 2005 on 
the approval of the Decommissioning Programme 
of Unit 1 and Unit 2 of Ignalina Nuclear Power Plant 
and Resolution No.860 of the Government of the 
Republic of Lithuania of 3 September 2008 on the 
approval of the Radioactive Waste Management 
Strategy. However, they were not reviewed becau-
se they had not been received for revision.

In all, in 2012 at VATESI:
•	 13 legal acts were approved (including the 

newly drafted, updated existing legal acts and 
the withdrawn as no longer valid or irrelevant 
legal acts); 

•	 32 legal acts were received for revision;
•	 19 legal acts  were transferred to the Plan for 

2013 (or postponed to a later date):
•	 4 legal acts  were submitted for revision by other 

institutions;
•	 15 legal acts were submitted for revision by VA-

TESI divisions, were under preparation, their 
drafting was not started, and other legal acts. 

Perkelti į 2013 metų Planą (arba vėlesniam laikui) 
rengiant, pateikti derinimui VATESI padaliniams, 
nepradėti rengti teisės aktai –15

Legal acts which were transferred to the Plan for 
2013 (or postponed to a later year), were under 
preparation, were submitted for revision by VATESI 
divisions or their drafting was not started – 15

Patvirtinti (įskaitant parengtus naujus, atnaujintus es-
amus bei pripažintus netekusiais galios, nebeaktual-
ius) teisės aktai – 13

Approved legal acts (including the newly drafted, the 
updated existing and the withdrawn as no longer valid 
legal acts) – 13 

Perkelti į 2013 metų Planą (arba 
vėlesniam laikui) teisės aktai, kurie 
buvo pateikti derinimui su kitomis 
institucijomis – 4

Legal acts transferred to the Plan 
for 2013 (or postponed to a later 
year), which had been submitted for 
revision by other institutions – 4

Suderinti teisės aktai – 32

Revised and approved legal 
acts – 32

2012 METų BRANdUoLINėS 
SAUgoS NoRMATyvINIų TECHNINIų 
dokUMENTų RENgIMo IR PRIEžIūRoS 
METINIo PLANo įvykdyMAS

IMPLEMENTINg THE PLAN FoR 
PREPARATIoN ANd REvIEw oF 
NUCLEAR SAFETy NoRMATIvE 

TECHNICAL doCUMENTS IN 2012
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LICENCIJų IR LEIdIMų 
IšdAVIMAS BRANdUOLINĖS 
ENERGETIKOS OBJEKTAMS

2012 m. buvo išduotas vienas leidimas veiklai 
branduolinės energetikos srityje su branduolinio 
kuro ciklo medžiagomis – leidimas Nr. 86 (2012), 
suteikiantis teisę VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“   

įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į Labai 
mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir 
pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant bran-
duolinio kuro ciklo medžiagas šioje saugykloje. 

Paraiškos pateikimo
data Pareiškėjas Licencijos ar leidimo rūšis ir objektas, 

kurio atžvilgiu veikla bus vykdoma Pastabos

2010 m. III ketvirtis VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti branduolinės energetikos 
objektą (objektus);

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų saugykla

Paraiškos dokumentų tei-
kimas ir nagrinėjimas bus 
tęsiamas ir 2013 m.

2010 m. III ketvirtis VĮ Ignalinos AE Pradėti pramoninį branduolinės energeti-
kos objekto eksploatavimą;

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų saugykla

Paraiškos dokumentų tei-
kimas ir nagrinėjimas bus 
tęsiamas ir 2013 m.

2010 m. IV ketvirtis VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti branduolinės energetikos 
objektą (objektus);

Laikinoji panaudoto branduolinio kuro 
saugykla

Paraiškos dokumentų tei-
kimas ir nagrinėjimas bus 
tęsiamas ir 2013 m.

2011 m. IV ketvirtis VĮ Ignalinos AE Įvežti branduolines ir (arba) branduolinio 
kuro ciklo medžiagas į branduolinės ener-
getikos objekto, išskyrus branduolinės 
(atominės) elektrinės energijos bloką ir 
neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę 
ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panau-
dojant branduolines ir (arba) branduolinio 
kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės 
energetikos objektuose;

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų saugykla 

Leidimas Nr. 86 (2012) iš-
duotas 2012 m. balandžio 
4 d.

2012 m. II ketvirtis VĮ Ignalinos AE Statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės 
energetikos objektą (objektus);

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų atliekynas

Paraiškos dokumentų tei-
kimas ir nagrinėjimas bus 
tęsiamas ir 2013 m.

Date of submitting 
the application Applicant Type of the licensed activity Comments

Quarter III, 2010 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To operate a nuclear facility (nuclear 
facilities); 

A very low level radioactive waste sto-
rage facility 

Submission and review of the 
application documents will be 
continued in 2013

Quarter III, 2010 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To start the industrial operation of a 
nuclear facility;

A very low level radioactive waste sto-
rage facility 

Submission and review of the 
application documents will be 
continued in 2013

Quarter IV, 2010 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To operate a nuclear facility (nuclear 
facilities); 

An interim spent nuclear fuel storage 
facility 

Submission and review of the 
application documents will be 
continued in 2013

Quarter IV, 2011 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To deliver nuclear and/or nuclear fuel 
cycle materials into the site of a nucle-
ar facility, excluding the Unit of the  
nuclear power plant and unoperated 
nuclear reactor and /or to perform the 
commissioning tests by using nuclear 
and/or nuclear fuel cycle materials in 
these nuclear facilities;

A very low level radioactive waste sto-
rage facility 

Permit No. 86 (2012) was issued 
on 4 April 2012 

Quarter II,  2012  State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To construct a nuclear facility (facili-
ties) to a contracting organization or 
contractor; 

A very low level radioactive waste re-
pository 

Submission and review of the 
application documents will be 
continued in 2013

2012 m. VATESI nagrinėtos paraiškos licencijoms ir leidimams gauti. Applications for issuing licences and permits reviewed by VATESI in 2012 

ISSUING LICENCES ANd 
PERMITS TO NUCLEAR 

FACILITIES

 In 2012, one permit – Permit No. 86 (2012), 
authorising activities in the nuclear energy sector 
with the nuclear fuel cycle materials was issued, 
whereby the right was given to the State Company 
Ignalina Nuclear Power Plant to deliver the nuclear   

fuel cycle materials to the very low level radioactive 
waste storage facility and to perform the commis-
sioning tests by using nuclear fuel cycle materials 
in this storage facility. 

LICENCIjų IR LEIdIMų 
IšdAvIMAS BRANdUoLINėS 
ENERgETIkoS oBjEkTAMS

ISSUINg LICENCES ANd 
PERMITS To NUCLEAR 

FACILITIES
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2012 m. siekiant panaikinti sąlygų bei sąvokų 
prieštaravimus teisės aktams, buvo keičiamos VATESI 
išduotų devynių licencijų galiojimo sąlygos. Siekiant 
užtikrinti veiklos branduolinę saugą, buvo atlikti 4 li-
cencijų galiojimo sąlygų pakeitimai.

2012 m. šiurkščių licencijos ar leidimo galiojimo 
sąlygų pažeidimų nenustatyta. Branduolinės energe-
tikos objektui pereinant į kitą veiklos laikotarpį (kuo-
met keičiasi licencijuojamos veiklos rūšis) arba licen-
cijos turėtojui nutraukus licencijuotą veiklą, licencija 
ar leidimas naikinamas.  

2012 m. buvo panaikinta VATESI išduota licencija 
Nr. 2/2008 projektuoti Labai mažo aktyvumo radio-
aktyviųjų atliekų saugyklą ir atliekyną. Licencija buvo 
panaikinta, nes keičiant teisės aktus buvo atsisakyta 
licencijos rūšies dėl branduolinės energetikos objek-
to projektavimo. 

LICENCIJų IR LEIdIMų 
IšdAVIMAS BRANdUOLINĖS 
ENERGETIKOS OBJEKTAMS

ISSUING LICENCES ANd 
PERMITS TO NUCLEAR 

FACILITIES

 Taip pat 2012 m. buvo prižiūrimos veiklos, vykdomos pagal 11 VATESI išduotų licencijų ir leidimų:  In addition to that, in 2012 the activities per-
formed in accordance with 11 licences and permits 

Nr. Licencijos 
Nr.

Licencijos turė-
tojas Licencijos ar leidimo rūšis ir objektas, kurios atžvilgiu veikla vykdoma

1. 12/99 (P) VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus);

Ignalinos AE pirmasis energijos blokas
2. 3/2000 (P) VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus);

Ignalinos AE panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio saugojimo saugy-
kla

3. 1/2004 AB „Lietuvos ge-
ležinkeliai“

Vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede 
nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais;

branduolinis kuras
4. 2/2004 VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus);

Ignalinos AE antrasis energijos blokas 
5. 1/2006 VĮ Ignalinos AE Eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus);

Ignalinos AE sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų saugykla
6. 2/2006 VĮ Radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo 
agentūra (RATA)

Prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus);

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

7. 1/2009 VĮ Ignalinos AE Statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus);

kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai
8. 2/2009 VĮ Ignalinos AE Statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus);

Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla
9. 1/2010 VĮ Ignalinos AE Statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus);

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykla
10. 1/2011 VĮ Ignalinos AE Statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą (objektus);

kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginiai
11. 86 (2012) VĮ Ignalinos AE Įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės 

energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką 
ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus 
panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose bran-
duolinės energetikos objektuose;

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykla

issued by VATESI were supervised:

No. Licence 
No. 

Licensee Type of the licence or permit and the facility where 
the activity was  performed

1. 12/99 (P) State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To operate a nuclear facility (facilities);

Ignalina NPP Unit 1

2. 3/2000 (P) State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To operate a nuclear facility (facilities);

An interim spent nuclear fuel storage facility of dry type at Ignalina NPP

3. 1/2004 Lietuvos 
Geležinkeliai AB

To transport the nuclear fuel cycle materials and nuclear and fissionable materials 
prescribed by Annex 1 of the Law on Nuclear Safety in the set quantities;

Nuclear fuel
4. 2/2004 State Company 

Ignalina Nuclear 
Power Plant

To operate a nuclear facility (facilities);

Ignalina NPP Unit 2 

5. 1/2006 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To operate a nuclear facility (facilities);

A storage facility of cemented liquid radioactive waste at Ignalina NPP

6. 2/2006 Radioactive Was-
te Management 
Agency (RATA)

To supervise the closed storage facility (facilities) of radioactive waste;

Maišiagala Storage Facility of Radioactive Waste

7. 1/2009 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To construct a nuclear facility (facilities) to a contracting organization or contractor;

 Solid radioactive waste management facilities

8. 2/2009 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To construct a nuclear facility (facilities) to a contracting organization or contractor; 

An interim spent nuclear fuel storage facility

9. 1/2010 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To construct a nuclear facility (facilities) to a contracting organization or contractor;

A very low level radioactive waste storage facility 

10. 1/2011 State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To construct a nuclear facility (facilities) to a contracting organization or contractor;

A solid radioactive waste retrieval and conditioning   facility 

11. 86 (2012) State Company 
Ignalina Nuclear 
Power Plant

To deliver nuclear and/or nuclear fuel cycle materials to the site of the nuclear faci-
lity, excluding the nuclear power plant’s unit and unoperated nuclear reactor and/
or to perform the commissioning tests by using  nuclear and/or nuclear fuel cycle 
materials in nuclear facilities;

A very low level radioactive waste storage facility 

In 2012, to remove the inconsistencies among 
the conditions and concepts and the legal acts, the 
terms and conditions of validity of nine licences whe-
re amended. Moreover, the amendments in the terms 
and conditions of validity of 4 licences were made to 
assure the nuclear safety of the activity. 

In 2012, no flagrant violations of the licence or per-
mit conditions were established. When a nuclear faci-
lity proceeds to another stage of its lifetime (when   

the type of the licensed activity becomes different) 
or when the licensee terminates the licensed activity, 
the licence or permit is withdrawn. 

In 2012, one licence issued by VATESI was 
withdrawn – Licence No. 2/2008 to design a very low 
level radioactive waste storage facility and the reposi-
tory.  The licence was withdrawn because the licence 
of this type for designing a nuclear facility had been 
revoked in the process of amending the relevant le-
gal acts. 

LICENCIjų IR LEIdIMų 
IšdAvIMAS BRANdUoLINėS 
ENERgETIkoS oBjEkTAMS

ISSUINg LICENCES ANd 
PERMITS To NUCLEAR 

FACILITIES
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BRANdUOLINĖS ENERGETIKOS 
SRITIES VEIKLA SU 
JONIzUOJANčIOSIOS 
SPINdULIUOTĖS šALTINIAIS

2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus Radiacinės saugos 
įstatymo pakeitimui, VATESI buvo priskirta funkcija 
ir kompetencija Vyriausybės patvirtintų Veiklos su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencija-
vimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoti 
licencijas ar laikinuosius leidimus verstis branduo-
linės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais, juos patikslinti, sustabdyti 
jų galiojimą, panaikinti jų galiojimo sustabdymą ar 
panaikinti jų galiojimą. Vadovaujantis Radiacinės 
saugos įstatymo nuostatomis VATESI yra įgaliota iš-
duoti šiuos branduolinės energetikos srities licen-
cijas ir laikinuosius leidimus:
•	 gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, 

perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šalti-
nius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų 
atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuo-
ti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdo-
rojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas;

•	 montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šalti-
nius;

•	 vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioak-
tyviąsias atliekas;

•	 verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės 
aplinkoje branduolinės energetikos objekte.

2012 m. VATESI išdavė du laikinuosius leidimus: 
Nr. 1/2012(S) naudoti ir saugoti jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinius Vengrijos įmonei Geo-Log 
Environmental & Geophysics Ltd. ir Nr. 1/2012(A) 
verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės 
aplinkoje branduolinės energetikos objekte Čeki-
jos įmonei LAVIMONT BRNO a.s.

Siekiant optimalaus teisinio reguliavimo juri-
diniams asmenims, vykdantiems branduolinės 
energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spin-
duliuotės šaltiniais arba jonizuojančiosios spindu-
liuotės aplinkoje, Radiacinės saugos įstatymo 8 
str. 9 p. buvo įtvirtinta nuostata, kad tais atvejais, 
kai asmuo jau turi Radiacinės saugos centro (RSC) 
išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą, papildoma li-
cencija ar laikinasis leidimas laikinai veiklai su tais 
pačiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 
branduolinės energetikos objekte ar laikinai veiklai 
jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje BEO ne-
išduodami.  

2012 m. VATESI specialistai išnagrinėjo pateiktus 
licencijavimui dokumentus ir suderino licencijų pa-
keitimus keturioms įmonėms, vykdančioms veiklą 
Ignalinos AE kontroliuojamojoje zonoje su RSC iš-
duota licencija. 3 iš 4 licencijų buvo patikslintos. Iš 
viso Lietuvoje šiuo metu yra 25 įmonės, kurios turi 
teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuo-
tės šaltiniais BEO arba verstis veikla jonizuojančio-
sios spinduliuotės aplinkoje BEO.

BEO eksploatuojančioms organizacijoms licenci-
jų verstis branduolinės energetikos srities veikla su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimo 
sąlygos pasikeitė priėmus Radiacinės saugos įsta-
tymo pakeitimo įstatymą. Ignalinos AE turėjo dvi 
RSC 2000 m. gegužės 1 d. išduotas licencijas: vežti 
šaltinius ir transportuoti radioaktyviąsias atliekas 
bei naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šalti-
nius, įrašytus į licencijos priedą. Šių licencijų verstis 
branduolinės energetikos srities veikla su jonizuo-
jančiosios spinduliuotės šaltiniais paraiškų ir licen-
cijų išdavimo dokumentus 2012 metų pradžioje 
RSC perdavė VATESI. Vadovaujantis Radiacinės sau-
gos įstatymo pakeitimo nuostatomis VATESI įparei-
gota peržiūrėti licencijavimo dokumentus ir priimti 
sprendimus dėl Radiacinės saugos įstatyme nusta-
tytų naujų licencijų išdavimo. VATESI specialistai 
išnagrinėjo Ignalinos AE paraiškų gauti licencijas ir 
licencijų išdavimo dokumentus, pateikė savo pas-
tabas Ignalinos AE dėl informacijos patikslinimo. 

ACTIVITY WITH SOURCES OF 
IONISING RAdIATION IN THE 

NUCLEAR ENERGY SECTOR

After coming into validity of the amendment 
of the Law on Radiation Protection on 1 October 
2011, the function and competence to issue licen-
ces or temporary permits authorising the activity 
with the sources of ionising radiation in the nucle-
ar energy sector, to reregister them, to suspend 
their validity, to renew the validity or to revoke 
their validity in accordance with the procedure and 
conditions set forth in the Rules on Licensing the 
Practices with Sources of Ionising Radiation were 
assigned to VATESI. Pursuant to the provisions of 
the Law on Radiation Protection, VATESI has been 
authorised to issue the following licenses and tem-
porary permits in the nuclear energy sector:
•	 To produce, use, store, perform maintenance 

and repairs, to recycle the sources of ionising 
radiation and /or to handle them (to condition 
the sources of ionising radiation (to collect, sort, 
decontaminate), to process, to  store radioactive 
waste;

•	 To install the sources of ionising radiation;
•	 To transport radioactive material (or) radioactive 

waste;
•	 To perform activities subject to occupational 

exposure to ionising radiation in a nuclear faci-
lity. 

In 2012, VATESI issued two temporary permits: 
Permit No. 1/2012(S) was issued to Hungarian com-
pany Geo-Log Environmental & Geophysics Ltd. for 
using and storing the sources of ionising radiation, 
and Permit No. 1/2012(A) was issued to Czech com-
pany LAVIMONT BRNO a.s. for performing the acti-
vities in a nuclear facility in the case when workers 
are subject to occupational exposure. 

To accomplish the optimum legal regulation for 
legal persons involved in the activities subject to 
occupational exposure to ionising radiation in the 
nuclear facility, the provision was embedded in 
Item 9, Article 8 of the Law on Radiation Protection 
stating that in the cases when the person has alre-

ady got the licence or temporary permit issued by 
the Radiation Protection Centre (RPC), the additio-
nal licence or temporary permit shall not be issued 
for the temporary activity with the same sources of 
ionising radiation in the nuclear facility (NF) or for 
the temporary activities subject to occupational 
exposure to ionising radiation in the nuclear facility. 

In 2012, VATESI specialists revised the submitted 
documents and approved the amendments of the 
licences of four companies performing the activi-
ties in the controlled zone of Ignalina NPP under 
the licence issued by the RPC. Currently in Lithu-
ania there are 25 companies authorised to perform 
the activities with the sources of ionising radiation 
in the NF or the activities subject to occupational 
exposure to ionising radiation in the nuclear faci-
lity. 

After passing the Amendment of the Law on 
Radiation Protection, the conditions for issuing the 
licence to the NF operating organizations to per-
form the activity with the sources of ionising radi-
ation in the nuclear energy sector have changed. 
Ignalina NPP had two licences issued by the RPC 
on 1 May 2000 – to transport the sources and ra-
dioactive waste, and to use the sources of ionising 
radiation listed in the Annex to the Licence. At the 
beginning of 2012, the RPC handed over to VATESI 
the documents of the applications to issue the li-
cence for performing the activity with the sources 
of ionising radiation in the nuclear energy sector, 
and the licensing documents. In accordance with 
the provisions of the Amendment of the Law on 
Radiation Safety Protection, VATESI is obligated to 
review the documents and to make the decisions 
on issuing the new licences set forth in the Law on 
Radiation Protection. VATESI specialists reviewed 
the documents of the application to obtain the li-
cence submitted by Ignalina NPP and the licensing 
documents, provided comments to Ignalina NPP 
regarding the elaboration of certain information. 

BRANdUoLINėS ENERgETIkoS SRITIES 
vEIkLA SU joNIzUojANčIoSIoS 
SPINdULIUoTėS šALTINIAIS

ACTIvITy wITH SoURCES oF 
IoNISINg RAdIATIoN IN THE 

NUCLEAR ENERgy SECToR
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Transportation of nuclear fuel cycle materials, 

quantities exceed those prescribed by the Law on 
Nuclear Safety, is allowed only after obtaining the 
licence issued by VATESI in accordance with the pro-
cedure set forth in the relevant legal acts. Transpor-
tation of nuclear fuel cycle materials as well as their 
use has to be carried out by complying with the sa-
fety requirements set forth in the international legal 
acts and those of the Republic of Lithuania. 

In issuing the licence, the preparedness of a 
shipping company to safely transport these materi-
als has to be evaluated, and in issuing the permit – 
whether the nuclear fuel cycle materials were duly 
prepared for shipment by their holder. In addition 
to that, the applications for transportation of the ra-
dioactive materials and the radioactive waste gene-
rated otherwise than in the course of a nuclear fuel 
cycle but categorized as nuclear materials, the    

permits for transportation whereof are issued by 
the Radiation Protection Centre, have to be recon-
ciled with VATESI.  

-
thuania addressed VATESI and submitted six ap-
plications for issuing a permit to transport the 
radioactive materials and the radioactive waste 
assigned to nuclear materials. VATESI specialists 
reviewed and approved all applications and the 
documents submitted with them. Like in the pre-
vious year, the permits were requested to import or 
export the sources of ionising radiation to be used 
in the industrial radiography and for calibration 
of equipment. The mentioned sources of ionising 
radiation were transported in the containers the 
structures whereof contained the nuclear material 
– depleted uranium. In addition to that, the appli-
cations for issuing the permits to export radioacti-
ve waste containing plutonium isotopes (Pu-239) 
from the unused dosimetric control devices and 
smoke detectors were approved. 

TRANSPORTATION OF 
NUCLEAR FUEL CYCLE 
MATERIALS

VATESI atliekami patikrinimai yra viena iš 
priemonių siekiant užtikrinti aukštą branduolinės 
energetikos objektų saugos lygį ir kiek įmanoma 
mažesnę riziką žmonėms, jų turtui aplinkai nuo 
žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 
VATESI pagal kompetenciją atlikdama ūkio subjek-
tų patikrinimus prižiūri, kaip laikomasi branduo-
linę saugą, radiacinę saugą branduolinės ener-

konstrukcijų sistemų ir komponentų priešgaisrinę 
saugą, avarinę parengtį branduolinės energetikos 
objektuose, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą bei 
branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę regla-
mentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat kitų 
reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respubli-
kos tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo 
įsipareigojimų. 

VATESI specialistų atliekami ūkio subjektų pa-

VATESI patikrinimai gali būti specialieji, reguliarieji, 
reglamentiniai bei techniniai.

2012 m. iš viso buvo atlikta 40 patikrinimų 
-

mai, 12 reguliariųjų planinių patikrinimų bei 6 tech-
niniai patikrinimai. 

PATIKRINIMAI, PATIKRINIMŲ 
VEIKLOS TOBULINIMAS

The inspections conducted by VATESI are just 
one type of the measures aimed at assuring the 
high-level safety at the nuclear facilities and the 
lowest possible hazards of ionising radiation to pe-
ople, their property and the environment.  By per-
forming the inspections of the economic entities, 
VATESI within its competence supervises the com-
pliance with the requirements of the legal acts re-
gulating nuclear safety, radiation safety at nuclear 

systems and components that are important for sa-
fety, emergency preparedness at nuclear facilities, 
radioactive waste management, accounting and 
control of nuclear materials as well as with other 
requirements imposed by the international com-
mitments assumed by the Republic of Lithuania 
regarding non-proliferation of nuclear weapons. 

The inspections of the economic entities con-
ducted by VATESI are divided into the planned 
and the unplanned inspections. The inspections 
conducted by VATESI can be the special, regular, 
control room operation inspections and the tech-
nical checks. 

In 2012, VATESI conducted 40 inspections (in 
2011 – 44), among them 22 were the special plan-
ned inspections, 12 – the regular planned ins-
pections and 6 – the technical checks. 

INSPECTIONS, UPGRADING 
THE INSPECTION ACTIVITY
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Inspections conducted in 2011-2012

Branduolinio kuro ciklo medžiagas, įskaitant 
branduolines bei daliąsias medžiagas, kai jų kiekiai 
viršija Branduolinės saugos įstatyme nustatytus 
kiekius, galima vežti tik turint teisės aktų nustatyta 
tvarka VATESI išduotą licenciją. Branduolinio kuro 
ciklo medžiagų vežimas, kaip ir jų naudojimas, turi 
būti vykdomas laikantis saugos reikalavimų, nusta-
tytų tarptautiniuose ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose. 

Išduodant licenciją yra įvertinamas vežėjo pasi-
rengimas saugiai vežti šias medžiagas, išduodant 
leidimą – kaip branduolinio kuro ciklo medžiagas 
vežimui parengia jų turėtojas. Be to, su VATESI turi 
būti suderinamos paraiškos vežti branduolinėms 
medžiagoms priskiriamas radioaktyviąsias medžia-
gas ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias ne 
branduolinio kuro ciklo metu, kurioms vežti leidi-
mus išduoda Radiacinės saugos centras.  

BRANDUOLINIO KURO CIKLO 
MEDŽIAGŲ VEŽIMAS

2012 m. į VATESI dėl leidimo vežti radioaktyvią-
sias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas, priskiria-
mas branduolinėms medžiagoms, kreipėsi 5 šalies 
ūkio subjektai, pateikę 6 paraiškas vežti šias me-
džiagas. VATESI specialistai išnagrinėjo visas paraiš-
kas ir kartu su paraiškomis pateiktus dokumentus 
bei jas suderino. Kaip ir ankstesniais metais buvo 
prašoma leisti įvežti arba išvežti pramoninėje radi-

-
liuotės šaltinius bei prietaisų kalibravimui skirtus 
šaltinius. Minėti jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltiniai buvo vežami konteineriuose, kurių kons-
trukcijoje yra branduolinė medžiaga – nuskurdin-
tas uranas. Taip pat buvo suderintos paraiškos leidi-
mams išvežti radioaktyviąsias atliekas su plutonio 
izotopu (Pu-239) iš nebenaudojamų dozimetrinės 
kontrolės prietaisų ir dūmų jutiklių gauti. 

BRANdUoLINIo kURo CIkLo 
MEdžIAgų vEžIMAS

PATIkRINIMAI, PATIkRINIMų 
vEIkLoS ToBULINIMAS

INSPECTIoNS, 
UPgRAdINg THE 

INSPECTIoN ACTIvITy

TRANSPoRTATIoN oF
NUCLEAR FUEL CyCLE
MATERIALS



34 3527

 Daugiausia patikrinimų buvo atlikta VĮ Ignali-
nos AE – 39, 1 – Vilniaus universitetinės ligoninės 
Santariškių klinikose (atlikta branduolinių me-
džiagų inventorizacija bei patikrinta branduolinių 
medžiagų apskaitos sistema). Patikrinimų veikloje 
dalyvavo 37 VATESI specialistai. Vidutiniška patikri-
nimo trukmė – viena darbo diena.

Planiniai patikrinimai

2012 m. buvo atlikta 40 planinių patikrinimų. 3 
specialieji planiniai patikrinimai neatlikti ir yra per-
kelti į 2013 metus – 2 iš jų dėl dokumentacijos trū-
kumo (VĮ Ignalinos AE laiku nepateikė eksploatavi-
mo nutraukimo projektų darbų užbaigimo ataskai-
tų), 1 – dėl vėluojančios panaudoto branduolinio 
kuro sausojo tipo saugyklos statybos (B1 projektas) 
darbų įgyvendinimo. 

Dėl patikrinimų metu nustatytų pažeidimų tei-
sės aktų nustatyta tvarka buvo taikytos poveikio 
priemonės – surašyti 4 privalomi vykdyti nurody-
mai. Taip pat buvo teikiamos rekomendacijos dėl 
nustatytų neatitikimų pašalinimo. Apie patikrinimų 
rezultatus buvo informuoti visi tikrinti ūkio subjek-
tai, išsiunčiant jiems patikrinimo ataskaitas. Privalo-
muose vykdyti nurodymuose pateiktų sprendimų 
įgyvendinimui ūkio subjektas parengė ir pateikė 
VATESI priemonių planus, kurių vykdymo priežiūrą 
atlieka VATESI. 2012 m. ūkio subjektai (VĮ Ignalinos 
AE, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra) 
turėjo pašalinti 13 pažeidimų. Visi jie buvo pašalinti 
laiku ir tinkamai.  

Techniniai patikrinimai

2012 m. VATESI specialistai atliko 6 techninius 
patikrinimus, 4 iš jų susiję su garinimo aparatų, ku-
rie naudojami tvarkant skystąsias radioaktyviąsias 
atliekas, išorine ir vidine apžiūra bei hidraulinių 
bandymų po remonto patikra. Kiti 2 patikrinimai 
susiję su daugkartinės priverstinės cirkuliacijos 
kontūro vamzdynų ir įrenginių išorine apžiūra bei 
hidrauliniais bandymais esant darbiniams parame-
trams. 

Patikrinimo rezultatai buvo įforminti nustatyta 
tvarka leidžiant eksploatuoti tikrintus įrenginius 
pagal nustatytus darbinius parametrus.

Patikrinimų veiklos tobulinimas

VATESI branduolinės saugos specialistai nuo-
lat analizuoja patikrinimų, seminarų ar darbinių 
pasitarimų metu įgytą patirtį, žinias ir informaciją, 
teikia pasiūlymus, kaip tobulinti vykdomą patikri-
nimų veiklą ir ją reglamentuojančius dokumentus. 

2012 m. sausio 26 d. VATESI viršininko įsakymu 
buvo atnaujinti Branduolinės saugos reikalavimai 
BSR-1.1.3-2011, atsižvelgiant į 2011 m. patvirtintus 
VATESI poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašo 
reikalavimus bei 2012 m. patvirtintus šio tvarkos 
aprašo pakeitimus. Taip pat 2012–2013 m. TATENA 
nacionaliniame projekte LIT/9/010 numatytos prie-
monės, susijusios su inspektorių mokymais bei kva-

metu susipažįstama su kitų šalių praktika, tikrinant 
branduolinės energetikos objektus. Gautos žinios 
taikomos atliekant ūkio subjektų patikrinimus bei 
rengiantis naujos branduolinės elektrinės projekto 
įgyvendinimo priežiūrai. Tai ypač naudinga pradė-
jusiems dirbti naujiems inspektoriams. 

PATIKRINIMAI, PATIKRINIMŲ 
VEIKLOS TOBULINIMAS

INSPECTIONS, UPGRADING 
THE INSPECTION ACTIVITY

 Most of the inspections were conducted at the 
State Company Ignalina Nuclear Power Plant – 39, 
and 1 – at Santariškės Clinics of Vilnius University 

-
tory (nuclear materials) and the accounting system 
of nuclear materials were inspected. Thirty seven 
VATESI specialists were involved in the inspection 
activities. The average duration of the inspections 
was one working day.  

Planned inspections

In 2012, forty planned inspections were conduc-
ted. Three special planned inspections were not 
undertaken and were transferred to the year 2013: 
2 of these – due to the incomplete documentation 
(Ignalina NPP failed to timely submit the comple-
tion reports of the works performed under the 
decommissioning projects, 1 – due to the delayed 

Ignalinos AE avarinės parengties organizacijos avarijų valdymo centro patikrinimas. 
Inspection at the Accident Control Centre of the Emergency Preparedness Organization of Ignalina NPP
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INSPECTIONS, UPGRADING THE 
INSPECTION ACTIVITY

  implementation of the construction works of 
the spent nuclear fuel storage facility of dry type 
(B1 project). 

The enforcement measures relating to the vio-
-

plied in accordance with the procedure set forth by 
the legal acts – 4 binding instructions were issued.  

In addition to that, the recommendations were 

non-compliances. All economic entities were in-
formed about the results of the inspections by 
sending to them the Inspection Protocols.  To im-
plement the solutions provided in the binding 
instructions, the economic entity prepared and 
submitted to VATESI the plan of measures; the su-
pervision of their implementation was performed 
by VATESI. 

 In 2012, the economic entities (Ignalina NPP, 
the Radioactive Waste management Agency) had 
to rectify 13 violations. All of them were timely and 

 Technical checks

In 2012, VATESI specialists performed 6 techni-
cal checks, 4 of them were related to the internal 
and external visual inspection of the evaporation 
equipment, which is used in the liquid radioacti-
ve waste management, as well as to the hydraulic 
tests after maintenance. The remaining 2 techni-
cal checks were related to the external visual ins-
pection of the equipment and pipelines of the 
main cooling circuit and the hydraulic tests perfor-
med at the operational parameters.  The results of 
the technical checks were recorded in accordance 
with the established procedure by authorizing to 

-
nal parameters.  

Upgrading the inspection activities

VATESI nuclear safety specialists regularly analy-
se the experience, knowledge and information ob-
tained during the inspections, workshops or at the 
working meetings, provide proposals for upgra-
ding the inspection activities and the documents 
regulating these activities. 

On 26 January 2012, by the Order of VATESI Head, 
the Nuclear Safety Requirements BSR-1.1.3-2011 
were updated with regard to the Procedure Re-
gulations on Applying the Enforcement Measures 
which had been approved in 2011, as well as with 
regard to the amendments in the mentioned Proce-
dure Regulations approved in 2012. The measures 
for training the inspectors and improving their qu-

project LIT/9/010.  During the in-service trainings 
and training courses the practice of other countries 
in inspecting nuclear facilities is taken over and the 
knowledge thus gained is applied when inspecting 
the operating facilities, as well as in getting ready 
for supervising the implementation of the project 
of the new nuclear power plant. This is especially 
useful to the newly employed inspectors. 

Avarijų valdymo priemonių Ignalinos AE patikrinimas.
Inspection of the accident management measures at Ignalina NPP

INSPECTIoNS, 
UPgRAdINg THE 
INSPECTIoN ACTIvITy
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2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Taryba, rea-
guodama į įvykius Japonijos Fukušima Daiči bran-
duolinėje elektrinėje, priėmė sprendimą peržiūrėti 
visų Europos Sąjungoje esančių branduolinių elek-
trinių saugą atliekant vadinamuosius „streso tes-
tus“, kurių metu būtų atliktas papildomas išsamus 
ir skaidrus rizikos bei saugos įvertinimas. 

Branduolinės saugos „streso testai“ Lietuvoje 
vyko 2011–2012 metais. VATESI įpareigojo Igna-
linos AE atlikti papildomą branduolinės saugos 

-
vimus ir pateikti atitinkamas ataskaitas (eigos ir ga-
lutinę) peržiūrai ir įvertinimui. Vadovaujantis spe-

turėjo būti išnagrinėta galutinai sustabdytų Ignali-
nos AE energijos blokų, eksploatuojamos sausojo 
tipo panaudoto branduolinio kuro (toliau – PBK) 
saugyklos bei saugyklos, statomos pagal Ignalinos 
AE eksploatavimo nutraukimo projektą (B1 projek-
tą), branduolinė sauga. Ignalinos AE 2011 m. rug-
pjūčio 11 d. pateikė VATESI peržiūrai ir įvertinimui 
branduolinės saugos „streso testų“ eigos ataskaitą, 
o 2011 m. spalio 25 d. – ir galutinę ataskaitą. Atlie-
kant „streso testus“ galutinai sustabdytoje Ignali-
nos AE buvo papildomai išanalizuoti nepalankių 
išorinių veiksnių poveikiai saugai. Ignalinos AE 
galutinės branduolinės saugos „streso testų“ atas-
kaitos rezultatai rodo, kad įmonėje yra numatytos 
reikiamos techninės ir organizacinės priemonės, 
kuriomis galima būtų valdyti susidariusią situaciją 
siekiant maksimaliai apsaugoti žmones ir aplinką 
nuo žalingo jonizuojančios spinduliuotės poveikio 
net ir esant itin nepalankioms sąlygoms – įvykus 
žemės drebėjimui, užtvindymui, ilgam laikui prara-
dus elektros energijos tiekimą, ilgam laikui sutrikus 
PBK aušinimui.

Remiantis Ignalinos AE branduolinės saugos 
„streso testų“ eigos ir galutinėje ataskaitose pateik-
ta informacija VATESI 2011 metais parengė ir patei-
kė Europos branduolinės saugos reguliuojančiųjų 
institucijų grupei (toliau – ENSREG) dvi ataskaitas – 
nacionalinę „streso testų“ eigos ataskaitą bei nacio-
nalinę branduolinės saugos „streso testų“ galutinę 
ataskaitą. 

STRESO TESTAI IR SAUGOS 
GERINIMO PRIEMONĖS

Pirmame 2012 metų pusmetyje ENSREG organi-
zavo „streso testų“ tarpusavio peržiūrą, kurios metu 
tarptautinės ekspertų grupės įvertino visų „streso 
testus“ atlikusių šalių, įskaitant ir Lietuvos, „streso 
testų“ rezultatus. Vykdant „streso testų“ tarpusavio 
peržiūrą 2012 metų kovo 12–15 dienomis „streso 
testuose“ dalyvaujančių valstybių branduolinės 
saugos ekspertai apsilankė Lietuvoje, Ignalinos at-
ominėje elektrinėje, aptarė su VATESI ir Ignalinos 
AE specialistais saugos klausimus bei, įvertinę gau-
tus atsakymus, parengė galutinę Lietuvos „streso 
testų“ tarpusavio peržiūros ataskaitą. Šios ataskai-
tos išvadose nebuvo nustatyta veiksnių, dėl kurių 
reikėtų imtis skubių veiksmų priimtinam branduo-
linės saugos lygio užtikrinti. VATESI specialistai taip 
pat dalyvavo ekspertų grupėse, kurios vykdė kitų 
šalių „streso testų“ rezultatų peržiūrą.

ENSREG 2012 m. balandžio 25 d. patvirtino Eu-
ropos branduolinių elektrinių „streso testų“ tarpu-
savio peržiūros bendrąją atskaitą bei 17 šalių, įskai-
tant ir Lietuvos, „streso testų“ tarpusavio peržiūros 
galutines ataskaitas. 

Siekdama toliau didinti saugos lygį, atsižvelgda-
ma į ENSREG patvirtintą „streso testų“ tarpusavio 
peržiūros bendrąją ataskaitą, į tarptautinės eksper-
tų tarpusavio peržiūros grupės pateiktas išvadas 
bei rekomendacijas, taip pat į papildomas VATESI 
pastabas, Ignalinos AE parengė saugos gerinimo 
priemonių planą ir jį suderino su VATESI.

2012 metais Ignalinos AE ir toliau vykdė saugos 
gerinimo darbus pagal Ignalinos AE Saugos geri-
nimo programą SIP-3/2012, suderintą su VATESI. 
Siekiant užtikrinti tinkamą „streso testų“ plane nu-
statytų saugos gerinimo priemonių vykdymo prie-
žiūrą, VATESI pasiūlė, o Ignalinos AE sutiko įtraukti 
„streso testų“ plano priemones į 2012 metų Ignali-
nos AE Saugos gerinimo programą SIP-3/2012.

Kartu su „streso testų“ plano saugos gerinimo 
priemonėmis, 2012 metų Saugos gerinimo progra-
mą SIP-3/2012 sudarė 12 saugos gerinimo priemo-
nių, iš kurių 7 priemonės buvo įdiegtos 2012 m., 2 
priemones numatoma įdiegti 2013–2014 metais ir 
3 priemonės yra vykdomos nuolat. 

 Taip pat, VATESI specialistai prižiūrėjo nuola-
tinio vykdymo saugos gerinimo priemonių įgy-
vendinimo darbus: priemonių individualios dozės 
viršijimo dažnumui mažinti (ALARA principas) įdie-
gimas, saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir kom-
ponentų senėjimo valdymas bei saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų atestuotos 
būklės palaikymas.

VATESI išnagrinėjusi ir įvertinusi 2012 metais 
Ignalinos AE pateiktus dokumentus patvirtinančius 
saugos gerinimo priemonių įgyvendinimo darbus 
nurodytus SIP-3/2012 programoje, jiems pastabų 
neturėjo. Įvertinus 2012 metų Ignalinos AE Saugos 
gerinimo programos SIP-3/2012 įgyvendinimo re-

zultatus, VATESI padarė išvadą, kad Ignalinos AE 
saugos lygis 2012 metais buvo priimtinas. Saugos 
gerinimo darbai bus vykdomi ir 2013 metais.

Atsižvelgiant į Europos Komisijos planus ir ENS-
REG 2012 m. liepos 25 d. paskelbtą veiksmų planą, 
kuris yra skirtas padėti užtikrinti, kad „streso testų“ 
ir jų tarpusavio peržiūros rezultatai paskatintų pa-
gerinti visos Europos branduolinių elektrinių saugą, 
VATESI, įvertinusi įgytą patirtį po avarijos Japonijos 
Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje, parengė 
ir patvirtino Branduolinės saugos gerinimo planą. 
Šis planas remiasi Europos Sąjungoje esančių bran-
duolinių elektrinių ir kitų branduolinės energetikos 
objektų, kuriuose saugomas panaudotas branduo-
linis kuras,  papildomos saugos įvertinimo, atliekant 
„streso testus“, bei tarpusavio peržiūros rezultatais ir 

Avarinis mobilusis dyzelinis generatorius
A portable diesel generator

STRESo TESTAI IR SAUgoS 
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 numato saugos gerinimo priemones, kurios bus 
diegiamos sustabdytoje Ignalinos atominėje elek-
trinėje ir statomoje panaudoto branduolinio kuro 
saugykloje. Plane numatyta peržiūrėti esamus 
branduolinės saugos reikalavimus ir kitus teisės ak-
tus, o prireikus parengti naujus. 

Siekiant padidinti branduolinės saugos lygį 
Ignalinos AE 2013–2014 metais bus įgyvendina-
mos saugos gerinimo priemonės, nurodytos šiame 
plane. VATESI prižiūrės kaip Ignalinos AE įgyven-
dins šį planą – nagrinės pateiktus ataskaitinius do-
kumentus, vykdys patikrinimus. 

Atliekant planinius VATESI patikrinimus Igna-
linos AE, 2012 m. VATESI specialistai atliko Avarijų 
valdymo priemonių Ignalinos AE patikrinimą. Ypa-
tingas dėmesys skirtas neprojektinių avarijų pre-
vencijai ir valdymui Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo blo-
kų PBK išlaikymo baseinuose. Patikrinimo komisija 
nustatė, kad neprojektinių avarijų valdymui skirtas 
avarinis mobilusis dyzelinis elektros generatorius 
yra tinkamos techninės būklės, išbandomas ir pri-
žiūrimas pagal numatytas instrukcijas. 

On 25 March 2011, in response to the events 
at Japan’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, 
the European Council of Ministers made a decision 
to reassess the safety of all nuclear power plants lo-
cated in the EU by conducting the so-called stress 
tests, during which the comprehensive and trans-
parent reassessment of the risks and safety of the 
nuclear power plants would be made. 

In Lithuania the nuclear safety stress tests were 
conducted in 2011 – 2012. VATESI obligated Ignali-
na NPP to conduct the safety reassessment in line 

and to submit the respective reports (the Progress 
Report and the Final Report) to VATESI for their re-
view and evaluation. In accordance with the Speci-

operated spent nuclear fuel storage facility of dry 
type and the storage facility that is being construc-
ted within the scope of Ignalina NPP decommissio-

August 2011, Ignalina NPP submitted the Progress 
Report on the Stress Tests, and on 25 October 2011 
– the Final Report on the Stress Tests for their review 
and evaluation by VATESI. During the stress tests 

of the adverse external factors on the safety were 
reassessed. The results of the Ignalina NPP’s Final 
Report on the Stress Tests revealed that the com-
pany has implemented the relevant technical and 
organizational measures which would be adequa-
te to control the emerging situation to maximally 
protect the people and the environment from the 

most adverse conditions, such as the earthquake, 

long-lasting failure of the spent nuclear fuel coo-
ling systems.  

On the basis of the information provided in the 
Ignalina NPP’s Progress Report on the Stress Tests  and 
in the Final Report on  the Stress Tests, in 2011 VATESI 
had drawn and submitted to the European Nuclear 
Safety Regulators Group (ENSREG) two reports – the 
National Progress Report on the Stress Tests and the 
National Final Report on the Stress Tests.  

STRESS TESTS AND SAFETY 
IMPROVEMENT MEASURES      

peer review of the stress tests, during which the 
international experts groups evaluated the results 
of the stress tests of all countries which had per-
formed these tests, including Lithuania.  In perfor-
ming the peer review of the stress tests, on 12–15 
March 2012, the nuclear safety experts from the 
countries taking part in the stress tests visited Li-
thuania, Ignalina Nuclear Power Plant, discussed 
the safety issues with VATESI and Ignalina NPP 
specialists, and, after evaluating the received res-
ponses, prepared the Final Peer Review Report on 
the Stress Tests in Lithuania. No factors demanding 
urgent actions for assuring the acceptable level of 

the mentioned report. VATESI specialists also were 
involved in the activity of other experts groups, 
which conducted the peer review of the stress tests 
results of other countries. 

ENSREG endorsed the Summary Report on the 
Peer Review of the Stress Tests as well as the 17 

that of Lithuania. 

With an aim to further upgrade the level of safe-
ty, with regard to the Summary Report on the Peer 
Review of the Stress Tests approved by ENSREG, 
the conclusions and recommendations provided 
by the international peer review experts group as 
well as the additional comments by VATESI, Ignali-
na NPP prepared the Plan of Safety Upgrading Me-
asures and agreed with VATESI. 

Regardless to the fact that Ignalina NPP Unit 1 
-

na NPP has been further performing the safety im-
provement works in accordance with the Ignalina 
NPP’s Safety Improvement Programme SIP-3/2012, 
which had been agreed with VATESI. To assure 
the adequate supervision of the safety improve-
ment measures listed in the Plan of Strengthe-
ning Nuclear Safety, VATESI proposed and Ignalina 
NPP agreed to include the measures of the Plan of 
Strengthening Nuclear Safety into the Ignalina NPP 
Safety Improvement Programme SIP-3/2012. 

Avarinio mobilaus dyzelinio generatoriaus prijungimo vieta prie 2-ojo bloko
Connection point of a portable diesel generator near Unit 2

STRESS TESTS ANd SAFETy 
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 Side by side with the safety improvement me-
asures of the Plan of Strengthening Nuclear Safety, 
the Safety Improvement Programme SIP-3/2012 
covered 12 safety improvement measures, seven of 
them were implemented in 2012, two of them are 
to be implemented in 2013 – 2014, and 3 measures 
are being implemented on a permanent basis.  

In addition to that, VATESI specialists were super-
vising the works of the safety upgrading  measures 
implemented on a permanent basis: the measures 
for reducing the frequency of an individual expo-
sure (the ALARA principle), managing the ageing 
of the safety-related systems and maintaining the 
qualified condition of the safety-related structures, 
systems and components. 

After reviewing and analysing the documents 
submitted by Ignalina NPP in 2012 to justify the 
works under the safety improvement measures 
listed in the SIP-3/2012 Programme, VATESI speci-
alists had no comments on their implementation. 
Based on the assessment of the results of the im-
plementation of the Ignalina NPP Safety Improve-
ment Programme SIP-3/2012, VATESI concluded 
that the safety level of Ignalina NPP in 2012 was 
acceptable. The safety improvement works will be 
also continued in 2013.

With regard to the plans of the European Com-
mission and the Action Plan adopted by ENSREG 
on 25 July 2012 to assist in assuring that the results 
of the stress tests and their peer review would ser-
ve as an incentive to improve safety of all European 
nuclear power plants, VATESI, having evaluated the 
experience gained from the accident at Fukushi-

ma Daiichi Nuclear Power Plant, worked out and 
approved the Plan for Upgrading Nuclear Safe-
ty.  The Plan is based on the results of the safety 
reassessment in the nuclear power plants located 
in the European Union and other nuclear facilities, 
where the spent nuclear fuel is being stored, by 
performing the stress tests and the peer review of 
their results, and envisages the safety upgrading 
measures to be implemented in the closed Ignalina 
Nuclear Power Plant and in the spent nuclear fuel 
storage facility under construction.  According to 
the Plan, the existing nuclear safety requirements 
and other legal acts will be revised, and, if necessa-
ry, the new ones will be drawn up. 

The measures listed in this Plan will be im-
plemented in 2013-2014 to upgrade the level of 
nuclear safety at Ignalina NPP. VATESI will supervise 
how Ignalina NPP is implementing the Plan by re-
viewing submitted reporting documents and con-
ducting inspections. 

In 2012, by conducting the planned inspections 
at Ignalina NPP, VATESI specialists inspected the 
accident management measures at Ignalina NPP. 
Special attention was given to the prevention and 
management of the beyond design basis accidents 
in the spent nuclear fuel storage pools in Ignalina 
NPP Unit 1 and Unit 2.  The inspection commission 
found that the portable diesel power generator, 
which has to be used in managing the beyond de-
sign basis accidents, is in good technical condition, 
its tests and maintenance are carried out in line 
with the relevant instructions. 

EKSPLOATUOJAMų SAUGAI SVARBIų 
KONSTRUKCIJų, SISTEMų IR 

KOMPONENTų KONFIGūRACIJA, 
BūKLĖ IR Jų TECHNINĖ PRIEžIūRA

Ignalinos AE blokai yra galutinai sustabdyti (pir-
masis – 2004 m., antrasis – 2009 m.), juose vykdomi 
eksploatavimo užbaigimo darbai. Tuo pačiu juose 
yra saugomas ir panaudotas branduolinis kuras. 
Energijos blokuose turi būti užtikrinamas: 

•	 panaudoto kuro pokritiškumas;

•	 šilumos nuvedimas nuo reaktoriaus šerdies (ak-
tyviosios zonos) ir nuo panaudoto kuro išlaiky-
mo baseinų; 

•	 radionuklidų sulaikymas bei jonizuojančiąją 
spinduliuotę slopinančių barjerų sudarymas ir 
radionuklidų išmetimų kontrolė. 

Šias pagrindines saugos funkcijas Ignalinos AE 
blokuose atlieka skirtingos saugai svarbios siste-
mos, kurių konfigūracija, normalaus eksploatavimo 
parametrai ir sąlygos, saugaus eksploatavimo ribos 
ir sąlygos, darbo kontrolės tvarka, bandymų bei 
patikrinimų periodiškumas yra nustatytas 1-ojo ir 
2-ojo blokų technologiniuose reglamentuose. Šie 
reglamentai yra periodiškai peržiūrimi ir prireikus 
atnaujinami, siekiant fiksuoti esamą situaciją blo-
kuose, kuri keičiasi vykdant įvairius eksploatavimo 
užbaigimo darbus. 2012 m. Ignalinos AE vykdė sau-
gai svarbių sistemų eksploatavimą – kontroliavo 
technologinių procesų parametrus, vykdė saugai 
svarbių įrengimų techninę priežiūrą, būtinus šių 
sistemų bandymus bei patikrinimus.

Pagal nustatytą tvarką vykdoma 2-ojo energi-
jos bloko reaktoriaus parametrų stebėsena bran-
duolinio kuro iškrovimo etape. Pagal Ignalinos AE 
skaičiavimus, šio reaktoriaus šerdies pokritiškumas 
būtų užtikrintas net ir iš reaktoriaus šerdies ištrau-
kus visus valdymo ir apsaugos strypus. Žymių ši-
lumnešyje esančio cezio aktyvumo pokyčių bran-
duolinio kuro rinklių iškrovimo iš reaktoriaus metu 
nėra. Nustatyta, kad Ignalinos AE 2-ojo bloko reak-
toriaus valdymo strypų būklė prižiūrima tinkamai. 

Siekiant užtikrinti 2-ojo bloko reaktoriaus ir abie-
jų blokų kuro išlaikymo baseinų struktūrinį vien-
tisumą ir aušinimą, 2012 m. buvo vykdomi 2-ojo 
energijos bloko saugai svarbios įrangos ir vamz-
dynų metalo būklės ir technologinių kanalų eks-
ploatacinės kontrolės darbai. VATESI, išnagrinėjusi 

ir įvertinusi atliktų eksploatacinės kontrolės darbų 
ataskaitinius dokumentus, jiems pastabų neturėjo.

Tikrindami, kaip Ignalinos AE užtikrina reakto-
riaus aušinimo kontūro bei panaudoto branduo-
linio kuro baseinų struktūrinį vientisumą, VATESI 
specialistai reguliariai atlieka patikrinimus. 2012 m. 
buvo atlikti du patikrinimai, kurių metu patikrinta:

•	 kaip yra vykdomas techninio vandens tiekimo 
sistemos eksploatavimas ir techninė priežiūra;

•	 kaip yra atliekama energijos blokų saugai svarbių 
sistemų, konstrukcijų ir komponentų techninė 
priežiūra, atestuotos įrangos būklės kontrolė bei 
senėjimo valdymas;

•	 kaip yra palaikomas tinkamas vandens cheminis 
režimas.

Patikrinimų metu nukrypimų nuo branduolinės 
saugos reikalavimų, taisyklių ar kitų teisės aktų, ku-
rie gali sukelti saugaus eksploatavimo ribų ir (ar) 
sąlygų pažeidimus ir (arba) nepriimtiną pavojų dar-
buotojams, gyventojams ir aplinkai, nenustatyta. 

Svarbu pažymėti, kad Ignalinos AE toliau vykdė 
darbus, susijusius su eksploatuojamų saugai svar-
bių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo 
valdymu. VATESI peržiūrėjusi ir įvertinusi pateiktas 
ataskaitas patvirtino, kad saugai svarbių konstruk-
cijų, sistemų ir komponentų būklė yra priimtina ir 
senėjimo valdymo procesas Ignalinos AE yra tinka-
mai valdomas.

Taip pat VATESI specialistai vykdė ir saugai svar-
bių konstrukcijų, sistemų ir komponentų (toliau – 
SS KSK) priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymosi 
priežiūrą – 2012 m. Ignalinos AE atliko patikrinimą, 
kaip vykdomi SS KSK priešgaisrinės saugos užtikri-
nimo reikalavimai Ignalinos AE energijos blokuo-
se vykdant eksploatavimo nutraukimo projektus, 
kaip yra vykdoma automatinės, stacionarios gaisro 
gesinimo ir gaisro lokalizavimo sistemų techninė 
priežiūra ir bandymai, šių sistemų parengtis pro-
jektinių funkcijų vykdymui, kaip dokumentuojami 
techninės priežiūros rezultatai. Patikrinimo metu 
nukrypimų nuo branduolinės saugos reikalavimų, 
taisyklių ar kitų teisės aktų, kurie gali sukelti sau-
gaus eksploatavimo ribų ir (ar) sąlygų 
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  pažeidimus ir (arba) nepriimtiną pavojų dar-
buotojams, gyventojams ir aplinkai, nenustatyta. 
Taip pat buvo nagrinėjami saugą pagrindžiantys 
dokumentai, susiję su labai mažo aktyvumo radi-
oaktyviųjų atliekų buferinės saugyklos ir atliekyno, 
bitumuotų atliekų saugyklos saugai svarbių siste-
mų priešgaisrinės saugos užtikrinimu. Nustatyti 
trūkumai ir neatitikimai saugai svarbių konstruk-
cijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės sau-
gos reikalavimams buvo pašalinti arba atitinkamai 
buvo numatytos ir parengtos kompensuojančio-
sios priemonės. 2012 metais Ignalinos AE gaisrų, 
galinčių turėti įtakos saugai svarbių konstrukcijų, 
sistemų ir komponentų eksploatavimui, neužregis-
truota.

VATESI 2012 m. didelį dėmesį skyrė ir saugai 
svarbių konstrukcijų priežiūrai. Jos metu buvo ver-
tinama kaip vykdomos atitinkamos pareigos bran-
duolinės energetikos objektų statinių statybos, 
rekonstravimo, kapitalinio remonto, statinių prie-
žiūros ar griovimo darbų metu. VATESI specialistai 
atliko patikrinimus, susijusius su vykdoma 1-ojo 
ir 2-ojo blokų reaktoriaus pastatų (101/1, 101/2) 
ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklos (157/1 
pastatas) statinių saugai svarbių konstrukcijų tech-
nine priežiūra, sezoninės ir periodinės apžiūros ir 
remonto darbais, seisminio atsparumo įvertinimu. 
Buvo patikrinta, kaip vykdoma statinio gelžbetonio 
konstrukcijų plyšių būklės techninė priežiūra, kaip 
atliekama statinio nuosėdžių techninė priežiūra ir 
kokios koregavimo priemonės taikomos dėl stati-
nio nuosėdžių padidėjimo, kaip dokumentuojami 
statinio techninės priežiūros rezultatai. Apibendri-

nant vertinimo rezultatus, patvirtinta, kad Ignalinos 
AE saugai svarbių konstrukcijų būklė atitinka nor-
minių dokumentų reikalavimus.

2012 m. įsigaliojus naujai branduolinės energe-
tikos objektų statinių statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo 
specialistų bei statybos rangovų, statinio projekto 
ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rango-
vų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkai, VATESI 
atstovas dalyvavo tarpžinybinės komisijos ates-
tavimo veikloje. 2012 m. buvo išduoti 3 kvalifika-
ciniai atestatai rangovinėms organizacijoms ir 44 
kvalifikaciniai atestatai statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovams. Šie atestatai suteikia 
teisę vykdyti statybos veiklą branduolinės energe-
tikos objektuose. 

Kita svarbi sritis – matavimo ir valdymo įranga, 
kuri leidžia stebėti technologinius procesus ir juos 
valdyti. 2012 m. išanalizavus gautus dokumentus, 
įvertinus atlikto patikrinimo rezultatus, galima 
konstatuoti, kad Ignalinos AE tinkamai veikia visi 
matavimo ir valdymo sistemos įrenginiai, numaty-
ti galiojančiuose technologiniuose reglamentuo-
se. Jų priežiūra vykdoma ir dokumentuojama va-
dovaujantis branduolinės saugos normatyviniais 
techniniais dokumentais ir Ignalinos AE kokybės 
vadybos sistemoje nustatyta tvarka. Eksploatuo-
jamų sistemų ir elementų darbo resursas ir funk-
cionalumas yra nuolat stebimas ir vertinimas. Ne-
bereikalingos įrangos izoliavimas vykdomas vado-
vaujantis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 
planu ir eksploatavimo nutraukimo projektais bei 
jų saugos pagrindimais. 

EKSPLOATUOJAMų SAUGAI SVARBIų 
KONSTRUKCIJų, SISTEMų IR 
KOMPONENTų KONFIGūRACIJA, 
BūKLĖ IR Jų TECHNINĖ PRIEžIūRA

Both Ignalina NPP Units were finally shut down 
(Unit 1 – in 2004, and Unit 2 – in 2009). Since then 
the decommissioning works have been carried out 
in these Units, but at the same time they are used 
for storing the spent nuclear fuel. In the Units the 
following safety functions have to be assured: 

•	 Sub-criticality of the spent nuclear fuel;

•	 Heat removal from the reactor’s core and the 
spent nuclear fuel pools; 

•	 Confinement of radionuclides, installation of bar-
riers suppressing ionising radiation and control 
over the releases of radionuclides. 

These key safety functions at Ignalina NPP are 
performed by various safety-important systems. 
The configuration, normal operating parameters 
and conditions, safe operation limits and condi-
tions, procedure of operational control, regulari-
ty of tests and inspections of these systems have 
been set in the technological regulations. These 
regulations are regularly revised and, if necessa-
ry, are updated to reflect the existing situation in 
the Units, which is altering depending on the per-
formed various decommissioning works. In 2012, 
Ignalina NPP was operating the safety important 
systems – controlled the parameters of the techno-
logical processes, performed maintenance of the 
safety-important equipment, the mandatory tests 
and verifications of these systems. 

 In accordance with the established procedure, 
the monitoring of the reactor parameters in Unit 
2 at the stage of unloading the spent nuclear fuel 
has been performed. According to the calculations 
made by Ignalina NPP, the sub-criticality of the re-
actor’s core would be ensured even after having 
removed all control and protection rods. No signi-
ficant variations in the caesium activity in the co-
olant in the course of unloading the nuclear fuel 
assemblies from the reactor have been observed. 
It was found that the condition of the control rods 
of the reactor of Ignalina NPP Unit 2 is appropriately 
supervised. 

To ensure the structural integrity and cooling of 
the reactor of Unit 2 and in the SNF storage pools 

CONFIGURATION, CONdITION ANd 
MAINTENANCE OF THE OPERATEd 
SAFETY IMPORTANT STRUCTURES, 

SYSTEMS ANd COMPONENTS

of both Units, in 2012 the works of the operatio-
nal control over the condition of metal parts of the 
equipment and pipelines of the safety-important 
systems in Unit 2 were carried out. After reviewing 
and assessing the reporting documents of the com-
pleted operational control, VATESI did not have any 
remarks on them. 

To verify how the structural integrity of the re-
actor’s cooling circuit and the SNF storage pools is 
maintained by Ignalina NPP, VATESI specialists con-
duct regular inspections. In 2012, two inspections 
were conducted, during the inspections it was veri-
fied how Ignalina NPP was: 

•	 operating and maintaining the supply system of 
the technical water; 

•	 performing maintenance of the safety-important 
systems, structures and components of the Unit, 
control of the condition of qualified equipment 
and the ageing management; 

•	 maintaining the required chemical regime of the 
water. 

During these inspections, no non-compliances 
with the nuclear safety requirements, regulations or 
other legal acts that could result in the violations of 
the safe operation limits and/or conditions and/or 
hazardous effects on the population and the envi-
ronment were found. 

It is important to mention that Ignalina NPP was 
further performing the works related to the ageing 
managements of the operated safety-important 
structures, systems and components. After revie-
wing and evaluating the submitted reports, VATESI 
confirmed that the condition of the safety-impor-
tant structures, systems and components is accepta-
ble and the ageing management process at Ignalina 
NPP is properly controlled.  

In addition to that, VATESI specialists conducted 
the inspections of compliance with the fire safety 
requirements in the safety-important structures, 
systems and components (SI SSC) – in 2012 they 
conducted the inspection of compliance with the 
SI SSC fire safety requirements in the Ignalina NPP 
Units in carrying out the decommissioning projects,
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 maintenance and tests of the automated and the 
stationary fire extinguishing and fire confinement 
systems, their operating capability to perform the 
designed functions, documenting the results of 
maintenance. During the inspection no non-com-
pliances with the nuclear safety requirements, 
rules or other legal acts which could result in the 
violations of the safe operation limits and/or condi-
tions and /or unacceptable risks to the employees, 
people or the environment were found. In addition 
to that, the safety justification documents, related 
to the fire safety assurance in the safety-important 
systems in the buffer-type storage facility of the 
very low level radioactive waste and the reposito-
ry, and to the storage facility of the bitumised was-
te were reviewed. The identified shortcomings or 
non-compliances with the fire safety requirements 
in the safety-important structures, systems and 
components were removed or the compensatory 
measures were respectively set and worked out. In 
2012, no fires, which could have impacted the ope-
ration of the safety-important structures, systems 
and components, were registered at Ignalina NPP.   

In 2012, VATESI also concentrated on supervi-
sing the safety-important structures, by evaluating 
how the relevant assignments are performed du-
ring the construction, reconstruction, overhauls, 
maintenance and the demolition works in the buil-
dings of the nuclear facilities. VATESI specialists 
conducted the inspections related to the main-
tenance, seasonal and regular visual inspections, 
repair works and the assessment of the seismic 
resistance of the safety-important structures in the 
reactor buildings (101/1, 101/2) in Unit 1 and Unit 2 
and in the storage facility of solid radioactive waste 
(157/1 building). The maintenance of the apertures 
in the reinforced concrete structures and the subsi-
dence of the buildings were inspected side by side 
with the rectifying measures against the increasing 
subsidence and the documentation of the results 
of the maintenance of the building. By summari-
sing the results of the inspection it was confirmed 
that the condition of the safety-important structu-
res at Ignalina NPP complies with the requirements 
of the normative documents. 

In 2012, after coming into force of the new pro-
cedure for the qualification assessment and cer-
tification of the managers of the main types of 
technical activities in constructing nuclear facili-
ties, the territorial planning specialists, contractors 
for construction, contractors for expertise of the 
construction design and contractors for the cons-
truction expertise, the representative of VATESI 
took part in the activity of the inter-departmen-
tal qualification assessment commission.  In 2012, 
three qualification certificates were issued to the 
contractors’ organizations and 44 qualification cer-
tificates to the managers of the main types of tech-
nical activities in constructing nuclear facilities. By 
these certificates the right is given to perform the 
construction activity in the nuclear facilities.  

Another important area – the instrumentation 
and control equipment which enables to monitor 
and control the technological processes. After re-
viewing the received documents and evaluating 
the results of the conducted inspection, it was 
confirmed that in 2012 all instrumentation and 
control equipment required by the valid techno-
logical regulations were properly functioning at 
Ignalina NPP. Their maintenance is performed and 
documented in line with the mandatory technical 
documents on nuclear safety and in accordance 
with the procedure set forth in the quality mana-
gement system of Ignalina NPP. The operating life 
and functionality of the operated systems and 
components are monitored and evaluated on a 
permanent basis. The isolation of the redundant 
equipment is performed in line with the Ignalina 
NPP Decommissioning Plan, the decommissioning 
projects and their safety justifications. 

CONFIGURATION, CONdITION ANd 
MAINTENANCE OF THE OPERATEd 
SAFETY IMPORTANT STRUCTURES, 
SYSTEMS ANd COMPONENTS

Sisteminga savo ir kitų asmenų, veikiančių 
branduolinės energetikos sektoriuje, eksploatavi-
mo patirties analizė yra būtina, siekiant užkirsti ke-
lią avarijoms, saugai svarbiems įvykiams, išvengti 
jų pasikartojimo bei užtikrinti aukštą saugos lygį 
branduolinėje energetikoje.

Eksploatavimo patirtis tai: informacija apie įvy-
kius, avarijas ir jų pirmtakus, defektus, „vos ne įvy-
kius“, žemo lygio įvykius, jų tendencijas, trūkumus 
bei gerąją praktiką, saugos rodiklių analizės atas-
kaitos, įsivertinimo ataskaitos (kokybės užtikrinimo 
audito ataskaitos, nepriklausomų ekspertų, misijų 
ataskaitos, dokumentuota gera praktika ir pan.). 
Taip pat labai svarbi yra ir kita informacija, kurią 
panaudojus galima pagerinti branduolinės ener-
getikos objekto saugą. Ji apima žmogaus veiklos, 
organizacinius bei techninius klausimus. 

Ataskaitoms apie neįprastuosius įvykius Ignali-
nos AE, kituose Lietuvos branduolinės energetikos 
objektuose (toliau – BEO) bei informacijai apie ne-
įprastuosius įvykius įvairiose pasaulio atominėse 
elektrinėse VATESI nagrinėja nuolatinė Neįprastųjų 
įvykių ir eksploatacinės patirties analizės komisija.

EKSPLOATAVIMO PATIRTIES 
įVERTINIMAS

2012 m. VATESI surengta 12 Neįprastųjų įvykių 
ir eksploatacinės patirties analizės komisijos posė-
džių, kurių metu buvo nagrinėjami neįprastieji įvy-
kiai, įvykę Ignalinos AE ir kitų šalių branduolinėse 
elektrinėse. Atsižvelgiant į gautą eksploatavimo 
patirtį ir neįprastųjų įvykių metu išmoktas pamo-
kas, buvo rengiamos rekomendacijos, susijusios 
su Ignalinos AE branduolinės saugos užtikrinimu ir 
gerinimu. 

2012 metais Ignalinos AE buvo užregistruoti 3 
neįprastieji įvykiai, apie kuriuos pagal nustatytus 
informavimo kriterijus privaloma pranešti VATESI:

1. 2012-01-16: cezio (Cs-137) koncentracijos pa-
didėjimas kuro išlaikymo baseino vandenyje;

2.2012-08-08: traversos grandinės žiedo trūkis 
keliant konteinerį su radioaktyviosiomis atliekomis;

3. 2012-12-02: radiacinės saugos automatinės 
stebėsenos sistemos nedarbinga būsena. 

VATESI atliko išsamią Ignalinos AE pateiktų ne-
įprastųjų įvykių ataskaitų analizę. Šių įvykių metu 
Ignalinos AE personalo apšvitos ir patalpų taršos 
radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų 
normų, radionuklidai į aplinką nepateko. Pagal 
Tarptautinę branduolinių įvykių skalę (INES) šie ne-
įprastieji įvykiai buvo klasifikuoti 0, t. y. žemiau INES 
skalės ribų.  

CoNFIgURATIoN, CoNdITIoN ANd 
MAINTENANCE oF THE oPERATEd SAFETy 
IMPoRTANT STRUCTURES, SySTEMS ANd 
CoMPoNENTS
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To prevent accidents and events that could 
be important to safety, to avoid their reoccurren-
ce, and to ensure the high level of nuclear safety 
it is necessary to systematically analyse the po-
wer plant’s  operational experience along with the 
experience of other organizations operating in the 
nuclear energy sector.

Operational experience covers information 
about the events, accidents and their precursors, 
defects, near miss events, low level events, their 
tendencies, weaknesses and the best practice, the 
reports on the analysis of the safety performance 
indicators, the self-assessment reports (reports of 
quality assurance audits, reports by independent 
experts and missions, documented best practice, 
etc.) along with other information which, when 
used, can improve the safety of a nuclear facility. It 
covers human activity, organizational and techno-
logical issues. 

At VATESI, the reports on unusual events at 
Ignalina NPP, other nuclear facilities (NF) in Lithu-
ania and the information about unusual events at 
nuclear power plants worldwide are analysed by 
the Commission for Unusual Events and Operatio-
nal Experience Feedback. 

In 2012, twelve meetings of the Commission for 
Unusual Events and Operational Experience Feed-
back were arranged at VATESI, during which the re-
ports on the unusual events at Ignalina NPP were 
analysed along with the unusual events that oc-
curred at nuclear power plants of other countries. 
With regard to the gained operational experience 
and the lessons learned from the unusual events, 
the   recommendations related to the assurance 
and upgrading of the nuclear safety at Ignalina 
NPP were prepared. 

OPERATIONAL ExPERIENCE 
FEEdBACK

In 2012, three unusual events were registered 
at Ignalina NPP, which according to the set infor-
mation dissemination criteria had to be reported 
to VATESI: 

1. 16/01/2012 – the increase of the caesium (Cs-
137) concentration in the water of the spent nucle-
ar fuel storage pool;

2. 08/08/2012 – the crack in the ring of the yoke 
chain while lifting the container with the radioacti-
ve waste; 

3. 02/12/2012 – the offline status of the automa-
ted system for monitoring the radiation safety. 

VATESI performed a comprehensive analysis of 
the reports on the unusual events submitted by 
Ignalina NPP. During the events the level of the oc-
cupational exposure of Ignalina NPP personnel and 
the level of contamination of the premises with 
radionuclides did not exceed the set permissible 
limits, the radionuclides were not released to the 
environment. These unusual events were rated as 
level 0 on the INES, i.e. below the INES scale limits. 

To evaluate how the operational experience 
feedback is used by Ignalina NPP in its operations, 
in 2012 VATESI conducted an inspection at Ignalina 
NPP to ascertain how the system of Ignalina NPP 
operational experience feedback was being used, 
and the status of eliminating the violations identi-
fied during the previously conducted inspections. 
The attention was focused on the implementation 
of a new safety performance indicators system. The 
new safety performance indicators system will be 
used to assess safety during the decommissioning 
of Ignalina NPP. No violations or non-compliances 
were identified during the inspection. 

0

5

10

15

20

25

30

27 17 13 8 3 3 3 314 57 7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ignalinos AE informuotini neįprasti įvykiai 2000–2012 m.
Reportable unusual events at Ignalina NPP in 2000 – 2012

 Siekiant įvertinti, kaip Ignalinos AE naudoja 
eksploatavimo patirtį savo veikloje, 2012 m. rugsė-
jo 12 d. VATESI atliko patikrinimą, kurio metu buvo 
patikrinta Ignalinos AE eksploatavimo patirties pa-
naudojimo sistemos būklė bei ankstesnių VATESI 
patikrinimų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo 
būklė. Didelis dėmesys buvo skirtas naujos Ignali-
nos AE saugos rodiklių sistemos diegimui. Nauja 
saugos rodiklių sistema bus naudojama Ignalinos 
AE saugos lygiui vertinti eksploatavimo nutrauki-
mo metu. Inspekcijos metu pažeidimų ar neatitiki-
mų nustatyta nebuvo.  

oPERATIoNAL ExPERIENCE 
FEEdBACk

EkSPLoATAvIMo PATIRTIES 
įvERTINIMAS
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IGNALINOS AE DARBUOTOJŲ 
MOKYMAI IR ATESTAVIMAS

IGNALINOS AE DARBUOTOJŲ 
MOKYMAI IR ATESTAVIMAS

Branduolinės energetikos sektoriaus darbuo-

saugą, todėl VATESI šios srities priežiūrai nuolat ski-
ria ypatingą dėmesį. 

Ignalinos AE darbuotojų mokymo ir atestavimo 
sistemos priežiūra vykdoma pagal VATESI patvirtin-
tus reikalavimus (VD-E-11-2001), TATENA saugos 
standartus, rekomendacijas bei kitų šalių gerąją pa-
tirtį. Net ir galutinai sustabdžius abu Ignalinos AE 
blokus, VATESI nekeičia visuotinai pripažinto požiū-
rio, kad branduolinės energetikos objektą turi eks-

-
cijos darbuotojų. Kaip ir kiekvienais metais, VATESI 
derino Ignalinos AE darbuotojų mokymų progra-
mas ir egzaminų bilietus, dalyvavo už branduolinę 
saugą atsakingų Ignalinos AE specialistų žinių pa-
tikrinimo egzaminuose. Ignalinos AE darbuotojai 
buvo mokomi ir atestuojami tiek vykdant turimos 
kompetencijos palaikymą, tiek siekiant suteikti dar-
buotojams naujų žinių ir įgūdžių, būtinų vykdant 
naujus darbus ar naudojant naują įrangą, įgyven-
dinant naujus projektus, susijusius su Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimu.

2012 m. sausio 1 d. Ignalinos AE dirbo 2 037 dar-
buotojai. Per metus Ignalinos AE Mokymo centre 
(toliau – Mokymo centras) buvo apmokyta 2 015 
asmenų, iš jų – 202 vadovai, 831 – specialistas, 933 
– darbininkai, 49 – tarnautojai. 

T
nuclear energy sector is one of the most impor-
tant elements in assuring nuclear safety, therefore 
VATESI specialists are continuously concentrating 

-
provement system at Ignalina NPP, VATESI follows 
the Requirements VD-E-11-2001 approved by VA-
TESI, the IAEA safety standards, recommendations 
and the best practice of other countries.  Even after 

VATESI has not altered the commonly recognized 
approach that a nuclear facility has to be operated 

-
yees.  Like every year, VATESI specialists were coor-
dinating the training programs, exam papers, took 
part in the exams to evaluate the competencies 

  .ytefas rof elbisnopser stsilaiceps PPN anilangI fo
Ignalina NPP employees were trained and their qu-

-
ady acquired competencies and to provide the em-
ployees with the new knowledge and skills neces-
sary in performing new job assignments or using 
new technologies in implementing the projects 
related to the decommissioning of Ignalina NPP.  

As of 1 January 2012, the number of Ignalina 
NPP employees totalled 2037 people. Over the 
year, 2015 persons were trained at Ignalina NPP 
Training Centre, among them: 202 managers, 831 

TRAINING AND QUALIFICATION 
ASSESSMENT OF 
IGNALINA NPP EMPLOYEES

TRAINING AND QUALIFI
CATION ASSESSMENT OF 

IGNALINA NPP EMPLOYEES

2012 metais naujoms pareigoms užimti buvo 
atestuoti 156 asmenys. Iš jų 20 vadovų, 47 specia-
listai ir 89 darbininkai.

2012 metais Mokymo centre buvo patikrintos 
1717 asmenų priešgaisrinės saugos žinios, 496 as-
menų radiacinės saugos žinios, iš jų – 30 asmenų 
iš rangovinių organizacijų. 21 Ignalinos AE bloko 

palaikymo mokymuose.

2012 m. VATESI specialistai atliko specialųjį pa-
tikrinimą, kurio metu ypatingas dėmesys buvo 

-
krinimo sistemai. Patikrinimo metu surinkta ir iša-
nalizuota informacija patvirtina, kad Ignalinos AE 

-
kia pagal nustatytus reikalavimus: vykdomas pir-
minis ir tęstinis mokymas, periodinis atestavimas. 

-
sessed to employ them in the new job positions, 
among them: 20 managers, 47 specialists and 89 
workers.   

In 2012, the competencies of 1717 persons in 
-

diation safety – of 496 persons, among them – of 
30 outside workers. Twenty one employees opera-
ting the Ignalina NPP control panel took part in the 

In 2012, VATESI specialists conducted a special 
inspection during which the attention was focu-

of Ignalina NPP employees. The information that 
was collected and reviewed during the inspection 

-

the set requirements: the initial and the continuing 
vocational trainings are carried out along with the 

Vadovai / Managers 10 %

Specialistai / Specialists 41%

Darbininkai / Workers 47%

2012 m. Ignalinos AE Mokymo centre apmokytų 
darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes, proc.

Distribution of employees trained at Ignalina 
NPP Training Centre in 2012 by categories, per 
cent
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IGNALINOS AE VADYBOS 
SISTEMA IR JOS TOBULINIMO 
PRIEMONĖS

IGNALINA NPP MANAGEMENT 
SYSTEM AND ITS 

IMPROVEMENT MEASURES

Galutinai sustabdžius elektros energijos ga-
mybą, pagrindinė Ignalinos AE veikla yra eksploa-
tavimo užbaigimas ir nutraukimas. Dėl šios priežas-
ties reikalinga iš esmės pakeisti veiklos, personalo 
valdymo ir įmonės valdymo principus, prisitaikyti 

-
ti branduolinę saugą. Vienas svarbiausių pokyčių 
Ignalinos AE – perėjimas prie integruotos vadybos 
sistemos ir procesinio požiūrio diegimas įmonės 
valdyme.

Užtikrinant branduolinės energetikos objektų 
saugą svarbu, kad visuose jų gyvavimo etapuose 
būtų sukurta veiksminga vadybos sistema. Igna-
linos AE vadybos sistemos reikalavimų vykdymo 
priežiūra apima reguliariuosius ir specialiuosius pa-
tikrinimus, atitinkamų sričių Ignalinos AE ir VATESI 
specialistų darbinius susitikimus, Ignalinos AE tei-

-
kacijų dokumentų nagrinėjimą, Ignalinos AE vady-
bos sistemos dokumentų peržiūrą.

Ignalinos AE 2012 metais parengė ir VATESI per-
žiūrai pateikė Ignalinos AE vadybos sistemos vado-
vo keitinį ir 26 valdymo procedūrų aprašus iš 42, 
numatytų parengti keičiant ankstesnę valdymo sis-
temą. VATESI specialistai pagal savo kompetencijos 
sritis gautus aprašus išnagrinėjo ir dėl kai kurių to-
bulinimo pateikė pastabų bei pasiūlymų. Per 2012 
metus VATESI suderino 24 Ignalinos AE valdymo 
procedūrų aprašus.

VATESI specialistai išnagrinėjo Ignalinos AE 2011 
metų kokybės užtikrinimo sistemos rezultatyvumo 
ir efektyvumo ataskaitą, skirtą Ignalinos AE vado-
vybės vertinamosios analizės metu priimti sprendi-

mus, susijusius su vadybos sistemos gerinimu, bei 
jos pagrindu parengtą Ignalinos AE vadybos siste-
mos gerinimo priemonių planą.

Taip pat 2012 metais VATESI specialistai nagri-
nėjo klausimus, susijusius su kokybės užtikrinimu. 
Pavyzdžiui, vertinant paraišką eksploatuoti labai 
mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą 
(projektas B19-1), bei statyti ir eksploatuoti labai 
mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną 
(projektas B19-2). Peržiūrint paraiškos dokumen-
tus, buvo vertinamas jų atitikimas teisės aktų ir ati-
tinkamai veiklai taikomų normatyvinių techninių 
dokumentų reikalavimams kokybės užtikrinimo 
srityje.

2012 m. balandžio mėn. atliktas Ignalinos AE 
veiklos, susijusios su išorinių auditų atlikimu ran-
govinėse organizacijose, dalyvaujančiose Ignalinos 
AE eksploatacijos nutraukimo projektuose, pati-
krinimas. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip Ignalinos 
AE vykdo saugai svarbių tiekėjų vadybos sistemos 
patikrinimus (auditus) ir tikrina tiekėjų pasirengimą 
užtikrinti pirkimo dokumentų reikalavimus. Patikri-
nimo metu pažeidimų nustatyta nebuvo.

Ignalinos AE siekdama optimizuoti įmonės val-
dymą 2012 metų liepos mėnesį VATESI peržiūrai 
pateikė naujo organizacinės struktūros pakeitimo 
projekto dokumentų paketą. Atsižvelgusi į modi-

Ignalinos AE priemonių planą, užtikrinantį sklandų 
ir neigiamo poveikio saugai neturintį perėjimą prie 
naujos organizacinės struktūros, VATESI 2012 metų 
rugpjūčio mėnesį suderino Ignalinos AE organiza-
cinės struktūros pakeitimo sprendimą. 

A
core activity is the decommissioning of the nuclear 
power plant. Due to this reason it is necessary to 
fundamentally change the principles of the activity, 
management of the personnel and the company, 

time, to assure nuclear safety. One of the most im-
portant changes at Ignalina NPP is the transition to 
the integrated management system and the imple-
mentation of the process-based approach in ma-
naging the company. 

To assure the safety of a nuclear facility, it is 

would be implemented in all stages of its operating 
lifetime. The supervision of the compliance with 
the requirements set for the management system 
at Ignalina NPP consists of the regular and speci-
al inspections, working meetings of the relevant 
Ignalina NPP and VATESI employees, examination 
of the licensing applications and the documents of 

NPP, and the review of the Ignalina NPP manage-
ment system documents.

In 2012, Ignalina NPP drafted the amendment of 
the Ignalina NPP Management System Manual and 
26 procedure regulations of 42, which had been 
planned to be drafted for changing the previously 
applied management system, and submitted the-
se drafts for review by VATESI. The specialists of the 
regulatory authority according to the respective 
areas of their competence reviewed the submitted 
procedure regulations and provided their com-
ments and proposals for the revision of certain 
documents. In 2012, VATESI reviewed and appro-
ved 24 procedure regulations of Ignalina NPP. 

VATESI specialists examined the Report on the 

Quality Assurance System for the year 2011 for ma-
king the decisions on the improvement of the ma-

nagement system during its assessment by Igna-
lina NPP top managers, and the Plan of Measures 
for Upgrading the Management System at Ignalina 
NPP, which had been prepared on the basis of the 
mentioned Report.

In addition to that, in 2012 VATESI specialists 
were analysing the issues related to the quali-
ty assurance, e.g. in reviewing the application to 
operate the storage facility of the very low level 
radioactive waste (project B19-1), or to construct 
and operate the repository of the very low level 
radioactive waste (project B19-2). In reviewing the 
documents of the applications, their compliance 
with the requirements of the legal acts and the 
mandatory technical documents applicable in the 

In April 2012, VATESI inspected the activities of 
Ignalina NPP related to conducting the external 
audits at the contractors’ organizations involved in 
the Ignalina NPP’s decommissioning projects. The 
goal of the inspection was to ascertain how Igna-
lina NPP was performing the assessments (audits) 
of the management systems of the suppliers that 
are relevant to safety and the capability of these 
suppliers to meet the requirements of the procure-
ment documents. No violations were found during 
the inspection. 

In July 2012, with an aim to optimise the mana-
gement of the company, Ignalina NPP submitted 
the set of documents of the new project for the 
adjustment of the organisational structure. With re-

documents and the Ignalina NPP Plan of Measures 
to assure smooth transition to the new organi-
zational structure without causing any negative 

the scheme for adjusting the Ignalina NPP organi-
zational structure. 

IgNALINoS AE vAdyBoS 
SISTEMA IR joS ToBULINIMo 
PRIEMoNėS

IgNALINA NPP MANAgEMENT 
SySTEM ANd ITS 

IMPRovEMENT MEASURES
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Visiška atsakomybė už branduolinės saugos 
užtikrinimą tenka asmenims, atsakingiems už bran-
duolinės energetikos objektą ar veiklą, keliančią jo-
nizuojančiosios spinduliuotės riziką. Šis principas 
įpareigoja puoselėti saugos kultūrą organizacijoje. 

Saugos kultūra branduolinėje energetikoje su-
prantama kaip organizacijos ir jos darbuotojų ypa-
tybių, žinių apie galimas veiklos pasekmes ir sau-
gai svarbių nuostatų (taip pat ir vertybių) visuma 
ir atitinkama praktika, kuri lemia prioritetinį visų 
darbuotojų dėmesį saugai. 

VATESI atliekamos Ignalinos AE saugos kultūros 
priežiūros tikslas yra įvertinti ir atkreipti Ignalinos 
AE dėmesį į ne taip akivaizdžius veiksnius, galinčius 
turėti neigiamos įtakos saugai. Tokiu būdu VATESI 
vykdomą priežiūrą, paremtą Ignalinos AE veiklos 
atitikimo reikalavimams vertinimu, papildo kontro-
lės priemonėmis, kurios skatina licencijos turėtoją 
tobulėti. Šis skatinimo požiūris leidžia Ignalinos AE 
iš anksto priimti reikiamus sprendimus ir inicijuoti 
gerinimo priemones, skirtas išvengti potencialaus 
veiklos rodiklių suprastėjimo ateityje bei pakelti 
bendrą saugos lygį.

Saugos kultūros kiekybiniam įvertinimui Igna-
linos AE yra naudojama saugos kultūros rodiklių 
sistema. VATESI, vykdydama priežiūrą Ignalinos AE 
saugos kultūros srityje, 2012 metais nagrinėjo ir 
vertino periodines įmonės ataskaitas apie saugos 
kultūrą organizacijoje bei saugos kultūros rodiklių 
tendencijų analizės ataskaitas, tokiu būdu stebė-
dama saugos kultūros lygį įmonėje. VATESI taip pat 
išnagrinėjo ir suderino atnaujintą Ignalinos AE sau-
gos kultūros rodiklių apskaičiavimui teikiamų duo-
menų rinkimo ir apdorojimo instrukciją, Ignalinos 
AE saugos kultūros plėtros priemonių planą 2012 
metams bei vykdė jame numatytų priemonių įgy-
vendinimo priežiūrą. 

SAUGOS KULTŪROS LYGIO 
IGNALINOS AE ĮVERTINIMAS

The responsibility for the assurance of nuclear 
safety is assumed by the persons, who are respon-
sible for the nuclear facility or the activity posing 
the risk of ionising radiation. This principle com-
mits to foster the safety culture in the organization. 

The safety culture in nuclear energy is understo-
od as the aggregate of the characteristics of the or-
ganisation and its employees as well as their awa-
reness of the potential consequences of the acti-
vity and the safety-important attitudes (including 
the value judgements), and the relevant practice 
whereby  the priority to the consideration of the 
safety issues is given by all employees.   

The purpose of the surveillance of the Ignali-
na NPP safety culture by VATESI is to evaluate and 
bring to the attention of Ignalina NPP the less 
obvious factors, which could make a negative im-
pact on the safety. Thus the surveillance performed 
by VATESI, which is based on the evaluation of the 
compliance of the Ignalina NPP activities with the 
requirements, is supplemented by the control me-
asures, which demand for the improvement in the 
licensee’s activity. This approach enables Ignalina 
NPP to make the required decisions and to initiate 
in advance the improvement measures aimed at 
avoiding the potential deterioration of the perfor-
mance indicators in the future and to upgrade the 
general level of safety. 

For the quantitative assessment of the safety 
culture at Ignalina NPP, the system of the safety cul-
ture indicators is used. In 2012, by performing the 
surveillance of the safety culture at Ignalina NPP, 
VATESI was examining and assessing the regular-
ly submitted reports of the company on the safety 
culture in the organization and on the tendencies 
in the safety culture indicators, thus monitoring the 
level of the safety culture in the company. Moreo-
ver, VATESI reviewed and approved the instruction 
for collecting and processing the data necessary to 
estimate the safety culture indicators at Ignalina 
NPP and the Plan of Measures for Developing the 
Safety Culture at Ignalina NPP for the year 2012, 
and was supervising the implementation of the 
measures set forth in the Plan.  

EVALUATION OF THE SAFETY 
CULTURE AT IGNALINA NPP

SAUgoS kULTūRoS LygIo 
IgNALINoS AE įvERTINIMAS

EvALUATIoN oF THE 
SAFETy CULTURE AT 
IgNALINA NPP
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2012 metais VATESI peržiūrai buvo pateiktas at-
naujintas, Ignalinos AE galutinis eksploatavimo nu-
traukimo planas. Ignalinos AE planuoja šį planą pa-
tobulinti ir dar kartą pateikti VATESI peržiūrai 2013 
metais. 

2012 m. Ignalinos AE tęsė darbus, susijusius su 
1-ojo energijos bloko įrangos, kuri neatlieka sau-
gai svarbių funkcijų, dezaktyvavimu ir išmontavi-
mu. VATESI vykdė Ignalinos AE 1-ojo energetinio 
bloko turbinų salės įrangos (turbinų generatoriai 
su pagalbinėmis sistemomis, turbinų alyvos siste-
ma, kondensato valymo sistema, kondensatoriai, 
separatoriai-perkaitintuvai ir garintuvai, vandens 
tiekimo cirkuliaciniai siurbliai, kondensato siurbliai 
ir šilumos nuėmimo įrenginiai) (projektas B9-1) ir 

kuri buvo naudojama garo tiekimui iš veikiančio 
elektrinės energetinio bloko ir šildė vandenį, kuris 
buvo naudojamas Ignalinos AE ir Visagino miesto 
šildymui, išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas 
B9-5) technologinių projektų darbų eigos patikrini-
mus. 

2012 metais buvo suderintas Ignalinos AE V1 
pastato įrangos (reaktoriaus dujinis kontūras, dujų 
išmetimų valymo sistema, pagrindinio priverstinės 
cirkuliacijos kontūro remontinio aušinimo bakų sis-
tema, ventiliacijos sistemos elementai, reaktoriaus 
avarinio aušinimo sistemos elementai ir kita susiju-
si pagalbinė įranga) dezaktyvavimo ir išmontavimo 
technologinis projektas bei jo saugos pagrindimo 
ataskaita (B9-2 projektas), bei atliktas patikrinimas 
kaip yra pasirengta vykdyti įrangos išmontavimo 
darbus. Taip pat buvo suderintas konstrukcijų iš-
montavimo iš 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų reak-
torių šachtų inžinerinių darbų aprašo R1 (viršuti-
nė reaktoriaus metalinės konstrukcijos dalis) ir R2 
(apatinė reaktoriaus metalinės konstrukcijos dalis) 
zonų išmontavimo technologinio projekto sudė-
ties aprašas (UP01 projektas) bei nagrinėtos R1 ir 
R2 zonų radiologinių tyrimų ataskaitos. 

2012 metais buvo užbaigtas pirmasis Ignalinos 
AE 1-ojo energetinio bloko 117/1 pastato, kuriame 
buvo aukšto slėgio reaktoriaus avarinio aušinimo 
sistemos, įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo 
projektas (B9-0 projektas). Atlikus išmontavimo 

ir dezaktyvavimo darbus susidarė 888,618 tonų 
-

mo (švarumo) lygio patikrinimo, radiacinės saugos 
požiūriu gali būti naudojamos be apribojimų. Taip 
pat susidarė 55 tonos A klasės (labai mažo radio-
aktyvumo) atliekų, kurios šiuo metu yra saugomos 
4 ISO konteineriuose centralizuoto remonto cecho 
(130/2) pastate. Šios atliekos turi būti patalpintos 
į kaupiamąją labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų 
atliekų saugyklą. Išmontavimo ir dezaktyvavimo 
darbus atliko 20 elektrinės darbuotojų, kurių kie-
kvieno gauta vidutinė individualioji apšvitos dozė 
0,064 mSv, t. y. apie 30 kartų mažesnė nei planuota 
projekto saugos pagrindimo dokumentuose (pla-
nuota 1,9 mSv). Lietuvos teisės aktuose nustatyta 
vidutinė metinė ribinė individualioji apšvitos dozė 
yra 20 mSv.

2009 metų pabaigoje, iškrovus iš 1-ojo Ignalinos 
AE energijos bloko paskutinę kuro rinklę, buvo pra-
dėta rengtis daugkartinio priverstinės cirkuliacijos 
kontūro (DPCK), prapūtimo ir aušinimo, baipasinio 
valymo sistemų, reaktoriaus avarinio aušinimo sis-
temos kolektorių ir garotiekių dalių vidinių paviršių 
dezaktyvacijos darbams (B12 projektas). Kadangi 
šie įrenginiai yra vieni iš labiausiai užterštų radio-
nuklidais, projekto pagrindinis uždavinys – pašalin-
ti didžiąją dalį taršos nuo įrenginių vidinių paviršių, 
siekiant sumažinti apšvitos dozę darbuotojams 
nuo įrenginių, sumontuotų reaktoriaus skyriuje 
(pastatas A1) ir atliekant DPCK mažos mineraliza-
cijos vandens apdorojimo įrenginių (pastatas B1) 
išmontavimo darbus. Tačiau dėl neįprasto įvykio, 
susijusio su 1-ojo energijos bloko reaktoriaus pri-
verstinės cirkuliacijos kontūro dezaktyvavimu, įvy-
kusio 2010 metais, tolimesni projekto darbai buvo 
sustabdyti iki bus pilnai ištirtos įvykio priežastys, 
jos įvertintos ir atliktos koreguojančios priemo-
nės, kad panašūs įvykiai nepasikartotų ateityje tiek 
1-ajame, tiek ir 2-ajame blokuose. 2011 metais VA-
TESI suderino Ignalinos AE pateiktą įvykio ataskaitą, 
priemonių planus dėl koreguojančiųjų priemonių, 
tačiau pateikė pastabų saugos pagrindimui ir ne-
davė leidimo tęsti darbus. 2012 metais Ignalinos AE 
nusprendė stabdyti B12 projektą ir pateikė VATESI 
derinimui projekto užbaigimo ataskaitą, kurią išna-
grinėjus VATESI pareikalavo papildyti ataskaitą,  

IGNALINOS ATOMINĖS 
ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO 
UŽBAIGIMO PRIEŽIŪRA

energetinio bloko susijusiems eksploatavimo nu-
traukimo projektams. 2012 metų pabaigoje pra-
dėti derinti klausimai dėl slėginio kolektoriaus ir 
įsiurbiamojo kolektoriaus jungties bandomosios 
dezaktyvacijos. VATESI 2012 metais atliko 4 patikri-
nimus, kurių metu tikrino kaip Ignalinos AE vykdo 
dezaktyvavimo ir išmontavimo darbus pagal sude-
rintus saugą pagrindžiančius dokumentus – neati-
tikimų branduolinės saugos reikalavimams nenu-
statyta. 

View of the hall of Ignalina NPP heating equipment before the dismantling

IgNALINoS AToMINėS 
ELEkTRINėS EkSPLoATAvIMo 
UžBAIgIMo PRIEžIūRA
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In 2012, the updated Final Decommissioning 
Plan of Ignalina NPP was submitted for review by 
VATESI. Ignalina NPP is planning to revise the plan 
and to resubmit it for review by VATESI in 2013. 

In 2012, Ignalina NPP continued the works re-
lated to decontamination and dismantling of the 
equipment of Unit 1, which does not perform any 
safety-important functions. VATESI inspected pro-
gress in the works of the technological projects for 
the decontamination and dismantling of the tur-
bine hall equipment (the turbine generators with 
their auxiliary systems, the turbine oil systems, the 
condensate treatment equipment, the condensers, 
the separators – reheaters and evaporators, the 
water supply circulation pumps, the condensate 
pumps and the heat reduction equipment) at Igna-
lina NPP Unit 1 (B9-1 project) and the Ignalina NPP 
heating equipment (Building 119), which had been 
used to supply steam from the operating Unit of 
the power plant to heat the water for the district 
heating demands of Ignalina NPP and Visaginas 
city (B9-5 project). 

In 2012, the technological project for the decon-
tamination and dismantling of the equipment at 
Ignalina NPP Building V1 (the gas-cooling circuit 

back-up  system of tanks of the main cooling cir-
cuit, the components of the ventilation system, the 
components of the emergency cooling system of 
the reactor core, and other related auxiliary equi-
pment) (B9-2 project) and the report on its safety 

-
ved, and the inspection was conducted on the pre-
paredness to start the dismantling works. The spe-

the structures of the reactor shafts in Unit 1 and 
Unit 2 and the scope of the technical design (UP 01 
project) for dismantling R1 zone (an upper part of 
the reactor’s metal structure) and R2 zone (a lower 
part of the reactor’s metal structure) were revised 
and approved, and the reports of the radiological 
tests in R1 and R2 zones were reviewed.  

-
mination and dismantling works of the equipment 

in building 117/1 of Ignalina NPP Unit 1, where the 
high-pressure emergency cooling systems of the 
reactor had been installed, were completed. Af-
ter the decontamination and dismantling works, 
888 618 tons of the waste assigned to class 0 were 
accumulated. This waste after the clearance test 
(non- contamination) can be used without any res-
trictions. In addition to that, 55 tons of waste assi-
gned to class A were collected, and at present they 
are stored in 4 ISO containers in the Maintenance 
Department (130/2 building). This waste has to be 
disposed to the storage facility of the very low level 
radioactive waste. The decontamination and dis-
mantling works were performed by 20 employees 
of the power plant, the average individual exposu-
re dose was 0.064 mSv, i.e. approx. 30 times lower 
than that which had been projected in the safety 

The yearly average individual exposure dose pres-
cribed by the legal acts of Lithuania is 20 mSv.

At the end of 2009, after the retrieval of the last 
fuel assembly from Ignalina NPP Unit 1, prepara-
tions for the decontamination of the main cooling 

(PCS), bypass treatment systems (BTS), internal sur-
faces of the headers and parts of the steam supply 
pipes of the emergency cooling system of the re-
actor core were started (B12 project). Whereas this 
equipment is contaminated with radionuclides 
most of all, the main objective of this project was 
to retrieve the major part of the contaminants from 
the internal surfaces of the equipment in order to 
reduce the employees’ exposure to radiation during 
the dismantling works in the reactor hall (Building 
A1) and the MCC low mineralization water treat-
ment equipment (Building B1). However, in 2010, 
due to the unusual event related to the decontami-
nation of the main cooling circuit of the reactor of 
Unit 1, all works had been suspended till the reasons 

the relevant rectifying measures were implemented 
so that in the future  similar events would not occur 
in neither of the Units. In 2011, VATESI revised and 
approved the report of the unusual event and the 
plans of the rectifying measures submitted 

 by Ignalina NPP, but the inspectorate found 

did not issue a permit to continue the works. In 
2012, Ignalina NPP decided to terminate the pro-
ject B12 and submitted to VATESI the report on the 
project completion for its review and approval. Af-
ter reviewing the report, VATESI demanded to ela-
borate the report by the impact of the project on 
the related further projects for decommissioning 
of Unit 1. At the end of 2012, the conciliation of the 
issues of the trial decontamination of the intercon-

SUPERVISION OF 
DECOMMISSIONING OF 
IGNALINA NPP

View of the hall of Ignalina NPP heating equipment after the dismantling

necting pipes between the high-pressure header 
and the intake header were started.  

In 2012, VATESI conducted 4 inspections du-
ring which the compliance of the decontamina-
tion and dismantling works performed by Igna-

documents was inspected – no non-compliances 
with nuclear safety requirements were found. 

SUPERvISIoN oF 
dECoMMISSIoNINg oF 
IgNALINA NPP
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2012 metų rugpjūčio–spalio mėnesiais iš Igna-
linos AE 2-ojo bloko reaktoriaus iškrovus 144 pa-
naudotas šilumą išskiriančias rinkles (toliau – PŠIR), 
pabaigta vykdyti su VATESI suderinta 500 PŠIR iš-
krovimo iš Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko re-
aktoriaus darbų programa. Šiuo metu reaktoriaus 
šerdyje yra likusios 1134 PŠIR. 2013 metais planuo-
jama parengti tolesnę branduolinio kuro iškrovimo 
programą. Paskutinės rinklės iš Ignalinos AE 1-ojo 
bloko reaktoriaus buvo iškrautos 2009 metais. Iš-
krautos rinklės saugomos Ignalinos AE blokų pa-
naudoto branduolinio kuro laikymo baseinuose, 
vėliau jas planuojama perkelti saugojimui į sausojo 
tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklą. Kie-
kvieno energijos bloko baseinuose yra maždaug 
po 300 nesandarių PŠIR, kurios 2012 metais buvo 
apžiūrėtos, įvertinant nesandarumą. Šios apžiūros 
rezultatai leis veiksmingiau jas toliau tvarkyti. Taip 
pat panaudoto branduolinio kuro baseinuose to-
liau diegiamos priemonės, susijusios su „streso tes-
tų“ išvadomis. 

BRANdUOLINIO KURO 
TVARKYMAS IGNALINOS AE

In August – October 2012, 144 spent nuclear 
fuel assemblies (SNFA) were removed from Igna-
lina NPP Unit 2, whereby the implementation of 
the programme for the removal of  500 SNFA from 
the reactor of Ignalina NPP Unit 2, which had been 
agreed with VATESI, was completed. Currently, 
1134 SNFA are still being stored in the reactor’s 
core. It is being planned to prepare the program-
me for further removal of the SNFA in 2013. The 
last SNFA from the reactor of Ignalina NPP Unit 1 
were removed in 2009. The removed assemblies 
are stored in the spent nuclear fuel storage pools, it 
is being planned that later the SNFA will be delive-
red for storage in the dry type storage facility. The 
pools of each Unit contain approx. 300 unhermetic 
SNFA, which in 2012 were inspected to assess their 
leak tightness. The results of the inspection will 
enable to manage them in a more efficient way. In 
addition to that, the measures related to the con-
clusions drawn after the stress tests have been furt-
her implemented in the spent nuclear fuel pools. 

MANAGEMENT OF NUCLEAR 
FUEL AT IGNALINA NPP

In the interim dry type spent nuclear fuel sto-
rage facility (SNF SF) operated in the territory of 
Ignalina NPP 118 casks with the spent nuclear fuel 
(20 CASTOR RBMK- type casks and 98 CONSTOR 
RBMK-1500 type casks) were placed for storage. 
Thus the storage facility was fully loaded. Fifty one 
SNFA were placed in each cask. In all, 6018 spent 
nuclear fuel assemblies are stored in this storage 
facility. The initial enrichment of all spent nuclear 
fuel stored in this facility is 2% U-235. 

At the operated spent nuclear fuel facility the 
stored casks are supervised and their regular checks 
are performed in accordance with the procedures 
approved by Ignalina NPP, and with the mandatory 
technical documents. Ignalina NPP, in line with the 
Nuclear Safety Requirements BSR3.1.1-2010, has 
regularly submitted to VATESI the reports about 
the continuous supervision of the storage facility, 
the results thereof and has been solving the rela-
ted issues. During one of the previously conducted 
VATESI inspections it was pointed out that Ignalina 
NPP failed to timely install the back-up channels for 
data transmission from the radiation control sys-
tem (RCS) of the storage facility to the Ignalina NPP 
main control room. Ignalina NPP, with regard to the 
provided comments, worked out and agreed with 
VATESI the technical solution and the design of the 
back-up data transmission channel and installed 
an additional channel for data transmission from 
the RCS to the Ignalina NPP main control room. 

SPENT NUCLEAR FUEL 
STORAGE FACILITIES

Ignalinos AE teritorijoje eksploatuojamoje pa-
naudoto branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio 
saugojimo saugykloje (toliau – PBKS) patalpin-
ta saugojimui 118 konteinerių (20 konteinerių 
CASTOR RBMK ir 98 konteinerių CONSTOR RBMK-
1500) su panaudotu branduoliniu kuru. Taigi sau-
gykla pilnai užpildyta. Kiekviename konteineryje 
patalpinta 51 panaudoto branduolinio kuro šilumą 
išskirianti rinklė. Bendras panaudoto branduolinio 
kuro rinklių, saugomų saugykloje, kiekis yra 6 018. 
Visas saugykloje patalpintas panaudotas branduo-
linis kuras yra 2 proc. urano (U-235) pradinio įsodri-
nimo.

Eksploatuojamojoje PBKS, pagal Ignalinos AE 
patvirtintas procedūras bei normatyvinius teisės 
aktus, atliekama saugomų konteinerių priežiūra ir 
jų periodinis tikrinimas. Ignalinos AE, vadovauda-
masi Branduolinės saugos reikalavimais BSR3.1.1-
2010, nuolat teikia VATESI ataskaitas apie vykdomą 
saugyklos priežiūrą, jos rezultatus bei sprendžia su 
tuo susijusius klausimus. Vieno iš ankstesnių VA-
TESI patikrinimų metu buvo atkreiptas dėmesys į 
tai, kad Ignalinos AE nebuvo laiku atliktas saugy-
klos radiacinės kontrolės sistemos (toliau – RKS) 
duomenų perdavimo į Ignalinos AE centrinį pultą 
kanalų dubliavimas. Ignalinos AE, atsižvelgus į pa-
teiktas pastabas, parengė ir suderino su VATESI RKS 
duomenų perdavimo kanalų dubliavimo techninį 
sprendimą bei projektą ir įrengė RKS papildomą 
kanalą duomenų perdavimui į Ignalinos AE centrinį 
valdymo pultą. 

PANAUdOTO BRANdUOLINIO 
KURO SAUGYKLOS

BRANdUoLINIo kURo 
TvARkyMAS IgNALINoS AE

PANAUdoTo 
BRANdUoLINIo kURo 
SAUgykLoS

MANAgEMENT oF NUCLEAR 
FUEL AT IgNALINA NPP

SPENT NUCLEAR FUEL 
SToRAgE FACILITIES
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Eksploatuojant Ignalinos AE susidarė nemažai 
kietųjų radioaktyviųjų atliekų. Šios atliekos yra sau-
gomos Ignalinos AE teritorijoje esančiuose pasta-
tuose – 155, 155/1, 157 ir 157/1. 

IGNALINOS AE 
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMO ĮRENGINIAI

Considerable amounts of solid radioactive 
waste have been generated during operation of 
Ignalina NPP. The waste is stored in buildings 155, 
155/1, 157 and 157/1 located in the territory of 
Ignalina NPP. 

IGNALINA NPP RADIOACTIVE 
WASTE MANAGEMENT 
FACILITIES

1 grupės

Group 1

1 grupės

Group 1

2 grupės

Group 2

2 grupės

Group 2

3 grupės

Group 3

Iš viso

Total

degios

Combustible

nedegios

Incombustible

degios

Combustible

nedegios

Incombustible

Atliekų kiekis 
(m3)

Waste volume 
(m3)

11 636 8 515 2 230 2 977 896 26 254

 Ignalinos AE taip pat susidaro skystosios radi-
oaktyviosios atliekos, kurios yra garinamos specia-
liuose garinimo įrenginiuose, o garinimo likutis yra 
bitumuojamas (sukietinamas). Po garinimo susida-

atliekos saugomi 158/2 pastate.

Per 2012 m. bitumuotų radioaktyviųjų atliekų 
saugykloje (pastatas 158) patalpinta 71 m3 bitu-
muotų atliekų. Iki 2012 m. šioje saugykloje sukaup-
ta 14126 m3 bitumuotų atliekų. 2012 m. cementa-
vimo įrenginyje perdirbta 6,4 m3 panaudotų jonų 
mainų dervų ir perlito. Iš viso jų yra perdirbta 687,62 
m3. 2012 m. pagamintos 72 cementuotų atliekų pa-
kuotės (statinės), kurios saugomos cementuotų ra-
dioaktyviųjų atliekų saugykloje (pastatas 158/2).   

Iki 2012 m. pagamintos 7 404 cementuotų atliekų 
pakuotės.

Siekiant sutvarkyti Ignalinos AE esančias kietąsias 
radioaktyviąsias atliekas pagal naujausius reikalavi-
mus būtina iš esamų saugyklų atliekas išimti, apdo-
roti ir parengti dėti į atliekyną. 2009 m. lapkričio mėn. 
Ignalinos AE pateikė VATESI peržiūrai kietųjų radio-
aktyviųjų atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų, bei 
išimtų atliekų rūšiavimo įrenginių techninį projektą 
(B2 projekto 1 dalis). Išnagrinėjus ir suderinus 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 įren-
ginius. 2012 metais buvo vykdomi statybos darbai 
pagal šį projektą.  

2010 m. liepos mėn. Ignalinos AE pateikė VATESI 
peržiūrai kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 
157 ir 157/1 pastatų techninį projektą (B2 projek-
to antroji dalis). Šie dokumentai buvo peržiūrėti ir 
jiems pateiktos pastabos. 2012 m. liepos mėn. buvo 
organizuotas susitikimas su Ignalinos AE atstovais 
pastaboms ir atsakymams į pastabas aptarti.

2009 m. rugpjūčio 27 d. VATESI išdavė licenci-
ją statyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginius. Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginių komplekse, pagal šiuolaikinius tarptauti-
nius reikalavimus, bus tvarkomos ir apie 50 metų 
saugomos visos Ignalinos AE eksploatavimo ir eks-
ploatavimo nutraukimo metu susidariusios kieto-
sios radioaktyviosios atliekos. Šiuo metu vyksta šio 
komplekso statybos darbai.

-
cija, A klasės atliekos (atliekos, kurių paviršinė ap-
švitos dozės galia yra mažesnė arba lygi 0,5 mSv/h, 
bet didesnė už nebekontroliuojamus lygius nusta-
tytus BSR-1.9.2-2011) turi būti padėtos labai mažo 
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyne. Prieš 
padedant, šios atliekos bus saugomos Labai mažo 
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykloje, iš  ku-
rios atliekos bus vežamos į atliekyną ne rečiau kaip 
kas 2 metai. 2010 m. kovo 5 d. VATESI, įvertinus visus 
licencijai gauti reikalingus pateiktus dokumentus, 
išdavė Ignalinos AE licenciją statyti labai mažo ak-
tyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą. Saugyklo-
je bus galima patalpinti iki 4 000 m3 radioaktyviųjų 
atliekų. 2010 m. rugpjūčio mėn. Ignalinos AE   

pateikė prašymą išduoti licenciją eksploatuoti šią 
saugyklą. Per 2011–2012 metus VATESI nagrinėjo 
pagal minėtą paraišką pateiktus dokumentus rei-
kalingus eksploatavimo licencijai gauti. Šio įrengi-
nio eksploatavimo pradžia numatoma 2013 metų 
pradžioje. 

2009 m. spalio mėn. Ignalinos AE pateikė labai 
mažo aktyvumo atliekų atliekyno techninį projektą 
bei preliminarią saugos analizės ataskaitą (projek-
tas B19-2). VATESI išnagrinėjo pateiktus dokumen-
tus bei 2010 m. gruodžio mėn. informavo Ignalinos 
AE, kad daugiau pastabų šiems dokumentams ne-
turi. Atliekyne bus galima patalpinti apie 60 000 m3 
radioaktyviųjų atliekų.

Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžės radio-
aktyviosios atliekos turi būti sutvarkytos ir padėtos 
į mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radio-
aktyviųjų atliekų atliekyną. 2008 m. gruodžio mėn. 
VATESI suderino mažo ir vidutinio aktyvumo radi-

-
-

pinti apie 100 000 m3 radioaktyviųjų atliekų. Šiuo 
metu atliekynas yra projektuojamas.

Ignalinos AE yra eksploatuojami įrenginiai 159B 
ir B10 pastatuose, skirti išmatuoti ar atliekos atitin-
ka nebekontroliuojamuosius atliekų lygius, tai yra 
nustatyti ar potencialiai neradioaktyviosios atliekos 
yra neradioaktyvios. 2012 metais čia buvo pervež-
ta 3 743,85 m3 3 
buvo neradioaktyvios. 

Iki 2013 m. sukauptas kietųjų radioaktyviųjų atliekų kiekis (m3)
The volumes of the solid radioactive waste accumulated till 2013

Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo iš 157 ir 157/1 pastatų, bei išimtų atliekų rūšiavimo įrenginių projektas.
The project for the retrieval of the solid radioactive waste from buildings 157 and 157/1 and for a segregation facility of the retrieved waste

IgNALINoS AE 
RAdIoAkTyvIųjų ATLIEkų 
TvARkyMo įRENgINIAI

IgNALINA NPP 
RAdIoACTIvE wASTE 
MANAgEMENT FACILITIES
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IGNALINA NPP RADIOACTIVE 
WASTE MANAGEMENT 
FACILITIES

 Liquid radioactive waste has been also gene-
rated at Ignalina NPP. It is evaporated in the special 
evaporation facilities, and the evaporation residue 

-

stored in building 158/2. 

In 2012, 71 m3 of bituminized waste was loaded 
to the radioactive waste storage facility (building 
158). Till 2012, 14126 m3 of bituminized waste was 
accumulated in this storage facility. In 2012, 6.4 m3 

of ion exchange resins and pearlite were proces-
sed in the cementation facility; the total processed 
quantity is 687.62 m3. In 2012, 72 cemented waste 
packages (drums) were produced that are stored 
in the cemented waste storage facility (building 
158/2). In all, 7404 cemented waste packages were 
produced till 2012. 

To manage the solid radioactive waste located 
at Ignalina NPP in line with the most recent requi-
rements, it is necessary to retrieve the waste from 
the storage facilities, to condition and to prepare 
the waste for disposal to the repository. In Novem-
ber 2009, Ignalina NPP submitted to VATESI for its 
review the technical design for the solid waste re-
trieval from buildings 155 and 155/1 and for a se-
gregation facility of the retrieved waste (B2 project, 
part 1). VATESI, after reviewing and approving the 
submitted documents, in April 2011 issued a licen-
ce to Ignalina NPP whereby the construction of the 
equipment for solid waste retrieval from buildings 
155 and 155/1 and for segregation of the retrie-
ved waste was authorized. The construction works 
within the scope of the project works were conti-
nued in 2012.

In July 2010, Ignalina NPP submitted to VATESI 
for its review the technical design for the retrieval 
of the solid radioactive waste from buildings 157 
and 157/1 (B2 project, part 2). These documents 
were reviewed and the comments on them were 
provided. In July 2012, a meeting with the repre-
sentatives of Ignalina NPP was arranged to discuss 
the comments and responses to them.  

On 27 August 2009, VATESI issued the licence to 
Ignalina NPP authorising the construction of the 
solid radioactive waste management facilities. In 
the solid radioactive waste management facilities 
all solid radioactive waste that was generated du-
ring the operation and decommissioning of Ignali-

period in line with all latest international require-
ments. Presently the construction works are in pro-
gress. 

In accordance with the new radioactive waste 

the surface dose rate below or equal 0.5 mSv/h, 
but exceeding the clearance levels prescribed by 
BSR-1.9.2-2011) have to be disposed to a very low 
level radioactive waste repository. Prior to the dis-
posal, this waste will be stored in a very low level 
radioactive waste storage facility and from there 
no less than once in two years it will be delivered 
to the repository. On 5 March 2010, after assessing 
all documents required for issuing a licence, VATE-
SI issued to Ignalina NPP the licence whereby the 
construction of a very low level radioactive waste 
storage facility was authorized.  It will be possible 
to store approx. 4 000 m3 of radioactive waste in 
this storage facility. In August 2010, Ignalina NPP 
submitted an application requesting to issue a li-
cence to operate this facility. In 2011-2012, VATESI 
was reviewing the documents submitted together 
with the mentioned application. The beginning of 
operation of this facility has been scheduled for 
2013. 

In October 2009, Ignalina NPP submitted the 
technical design and the preliminary safety ana-
lysis report for the repository of very low level ra-
dioactive waste (project B19-2). These documents 
were reviewed by VATESI, and in December 2010 
the inspectorate informed Ignalina NPP that they 
did not have any further comments on the docu-
ments. The repository will accommodate approx. 
60 000 m3 of the radioactive waste. 

Low and intermediate level short lived radio-
active waste has to be handled and placed in the 
repository for low and intermediate level short li-
ved radioactive waste. In December 2008, VATESI  

-
tory for low and intermediate level short lived ra-
dioactive waste (project B25).  The capacity of the 
repository will be some 100 000 m3 of radioactive 
waste. Presently the repository is being designed.  

At Ignalina NPP, in buildings 159B and B10, 
the equipment for measuring whether the waste 
complies with the clearance levels, i.e. for determi-
ning whether the waste, which is potentially not 

radioactive, is actually not radioactive. In 2012, 
3 of waste were delivered to this facility, 

3247.53m3 of these were not radioactive. 

UŽDARYTA MAIŠIAGALOS 
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ 
SAUGYKLA

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 
priežiūrą ir aplinkos stebėseną nuo 2002 m. vykdo 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). 
Svarbiausias stebėsenos tikslas – įsitikinti, ar Mai-
šiagalos saugykla nekelia pavojaus žmonėms ir 
aplinkai. RATA nuolat stebi, ar radionuklidai iš sau-
gyklos nesklinda į aplinką. 

2006 m. gegužės 26 d. VATESI išdavė RATA licen-
ciją, leidžiančią vykdyti uždarytos Maišiagalos radi-
oaktyviųjų atliekų saugyklos priežiūrą. Tais pačiais 
metais atlikti saugos gerinimo darbai – įrengti nauji 
saugyklos apsaugos barjerai – grunto ir dviejų van-
deniui nelaidžių membranų sistema. Šie barjerai 
apsaugo saugykloje esančias radioaktyviąsias atlie-
kas nuo vandens, kuris galėtų išplauti saugykloje 
esančius radionuklidus.

Saugyklos aplinkai stebėti yra išgręžti dešimt 
gręžinių, iš jų sistemingai imami gruntinio vandens 
mėginiai. Vykdant Maišiagalos saugyklos stebėse-
ną, žiūrima, ar saugykloje esantys radionuklidai ne-
patenka į gruntinius vandenis. Vienas pagrindinių 
rodiklių, nusakančių saugyklos barjerų efektyvu-
mą, yra tričio, kaip labiausiai mobilaus radionukli-
do, tūrinis aktyvumas gręžiniuose esančiame van-
denyje. Remiantis Maišiagalos saugyklos aplinkos 
stebėsenos ataskaitomis maksimalus tričio 

aktyvumas gręžiniuose sumažėjo po 2006 m. at-
liktų saugos gerinimo darbų. 2012 metais buvo 

-
riuose stebimuose šuliniuose sumažėjimas nuo 10 
iki 30 kartų lyginant su tričio koncentracijomis iki 
saugos gerinimo darbų. Tokie rezultatai patvirtina 
naujų barjerų efektyvumą. 

Pagal vieną iš 2006 m. išduotos licencijos sąlygų 
RATA parengė ir 2011 m. I ketv. su VATESI suderino 
uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų sau-
gyklos preliminarų eksploatavimo nutraukimo pla-
ną. Rengiant šį preliminarų eksploatavimo nutrau-
kimo planą įtvirtinta nuostata, kad, įrengus nau-
jus radioaktyviųjų atliekų atliekynus Ignalinos AE, 
Maišiagalos saugykloje saugomos radioaktyviosios 
atliekos turės būti išimtos, galutinai apdorotos ir 
padėtos šiuose atliekynuose, o teritorija perduota 
nekontroliuojamai naudoti Širvintų rajono savival-
dybei. 

Šiuo metu dar nėra įrengti radioaktyviųjų atliekų 
atliekynai prie Ignalinos AE, todėl preliminariame 
Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo 
plane yra pasirinktas atidėto išmontavimo būdas, t. 
y. radioaktyviosios atliekos ir radionuklidais užteršti 
įrenginiai saugomi tol, kol bus įrengti radioaktyviųjų 
atliekų atliekynai prie Ignalinos AE. Tuomet 

IgNALINA NPP 
RAdIoACTIvE wASTE 
MANAgEMENT FACILITIES

UždARyTA MAIšIAgALoS 
RAdIoAkTyvIųjų ATLIEkų 

SAUgykLA
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Since 2002, the supervision of the Mašiagala 
Radioactive Waste Storage facility and monitoring 
of the environment has been performed by the Ra-
dioactive Waste Management Agency (RATA). The 
main objective of the monitoring is to ascertain 
that the Maišiagala storage facility does not pose 
hazard to people and the environment. RATA is 
continuously monitoring whether the radionucli-
des from the storage facility are not released to the 
environment. 

In May 2006, VATESI issued to RATA a licence 
for supervising the closed Maišiagala Radioactive 
Waste Storage Facility. In the same year the safe-
ty upgrading works were carried out – new safety 
barriers of the storage facility (a system of soil and 
two water-resistant membranes) were constructed. 
These barriers protect the radioactive waste stored 
in the storage facility from water, which could le-
ach the radionuclides from the storage facility.  

Ten wells were bored for monitoring the envi-
ronment of the storage facility, from which the 
samples of the ground water are systematically 
taken. In performing the monitoring of the Maišia-
gala Radioactive Waste Storage Facility it is verified 
whether the radionuclides from the storage facility 
have not penetrated to the ground water. One of 
the main indicators of the efficiency of the safety 
barriers of the storage facility is the volumic acti-
vity of tritium – the most mobile radionuclide – in 
the water of the monitoring wells. According to the 
Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility safe-
ty monitoring reports, the maximum volumic acti-
vity of tritium was reduced after the safety upgra-
ding works were completed in 2006. In 2012, the 
maximum decrease of the tritium concentration 
from 10 to 30 times, as compared with the tritium 
concentrations before the safety upgrading works, 
was registered in different monitoring wells. These 
results confirm the efficiency of the barriers.  

THE CLOSEd MAIšIAGALA 
RAdIOACTIVE WASTE 

STORAGE FACILITY

Pursuant to one of the conditions of the licen-
ce issued in 2006, RATA prepared and in Quar-
ter I 2011 conciliated with VATESI the preliminary 
decommissioning plan of the closed Maišiagala Ra-
dioactive Waste Storage Facility. In preparing this 
preliminary decommissioning plan, the provision 
was embedded that, after the completion of the 
construction of the new radioactive waste stora-
ge facilities at Ignalina NPP, the radioactive waste 
stored in the Maišiagala Radioactive Waste Storage 
Facility will have to be retrieved, processed and dis-
posed to the radioactive waste repository, and the 
territory will be handed over to the Municipality of 
Širvintai District for control-exempt use. 

The radioactive waste storage facilities at Igna-
lina NPP have not been constructed yet, therefore 
a method of the deferred dismantling was chosen 
in the preliminary plan for the decommissioning 
of the Maišiagala Radioactive Waste Storage Faci-
lity, i.e. the radioactive waste and equipment con-
taminated with radionuclides will be stored until 
the new radioactive waste storage facilities are 
constructed at Ignalina NPP. Then it will possible to 
adjust the Maišgiagala Storage Facility so that the 
site (territory) could be used without restrictions. 
In the preliminary decommissioning plan the main 
stages of the decommissioning of the Maišiagala 
Radioactive Waste Storage Facility were defined, 
the volumes of the accumulating hazardous was-
te were estimated by the categories of their hazar-
dousness and the equipment and means for the 
radioactive waste retrieval facilitating the primary 
handling of the radioactive waste were selected: 
the retrieval from the vault, segregation depen-
ding on the dose rate and loading to the adapted 
transport containers. It will be possible to start the 
decommissioning works of the Maišiagala Radio-
active Waste Storage Facility when the LR Govern-
ment takes a decision on the decommissioning of 
the Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility 
and having obtained a relevant licence from VATE-
SI. 

 bus galima Maišiagalos saugyklą sutvarkyti taip, 
kad aikštelė (teritorija) būtų naudojama be apribo-
jimų. Šiame preliminariame eksploatavimo nutrau-
kimo plane numatyti pagrindiniai Maišiagalos sau-
gyklos eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimo 
etapai, pagal pavojingumo kategorijas įvertinti 
susidarysiantys radioaktyviųjų atliekų kiekiai bei 
parinkti atliekų išėmimo įrenginiai ir priemonės, 
padėsiančios atlikti pirminį radioaktyviųjų atliekų 
sutvarkymą: išėmimą iš kaupo, rūšiavimą pagal ap-
švitos dozės galią ir pakrovimą į pervežimui pritai-
kytus konteinerius. Maišiagalos saugyklos eksploa-
tavimo nutraukimo darbai prasidės LR Vyriausybei 
priėmus sprendimą dėl Maišiagalos saugyklos eks-
ploatavimo nutraukimo ir gavus atitinkamą VATESI 
licenciją. 

THE CLoSEd MAIšIAgALA 
RAdIoACTIvE wASTE 

SToRAgE FACILITy
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Didžiausias branduolinės energetikos objek-
tas Lietuvoje – Ignalinos AE. Nuo pat eksploatavi-
mo pradžios Ignalinos AE vykdo savo ir kitų orga-
nizacijų, dirbančių objekte, darbuotojų apšvitos 
kontrolę. 2012 m. darbuotojų apšvitos kontrolės 
rezultatai parodo, kad apšvitos dozės neviršijo tei-
sės aktuose nustatytos vidutinės metinės ribinės 

Ignalina NPP is the biggest nuclear facility in Li-
thuania. Since the very beginning of its operation, 
Ignalina NPP has been conducting the occupational 
exposure control of its own personnel and outside 
workers. The results of the occupational exposure 
control in 2012 revealed that the doses of exposu-
re to radiation did not exceed the average yearly 
level of the dose limits set forth by the legal acts – 

Ignalinos AE
Ignalina NPP

Kitos organizacijos
Outside workers

Darbuotojų skaičius, žm.

Number of employees
1 528 778

Kolektyvinė apšvitos 

Collective dose, man mSv
570,04 16,82

Vidutinė darbuotojo apšvitos 
dozė, mSv

Average individual dose, mSv
0,37 0,02

Didžiausia darbuotojo apšvitos 
dozė, mSv

Maximum individual dose, mSv
12,57 4,67

Ignalinos AE ir kitų organizacijų darbuotojų apšvita 2012 m.
Occupational exposure of Ignalina NPP personnel and outside workers in 2012

 Ignalinos AE darbuotojų ir kitų organizacijų 
išorinės apšvitos kolektyvinių dozių pasiskirstymas 

-
nės dozės dydis nustato visų darbuotojų per metus 
gautą apšvitą ir yra skaičiuojamas sudedant dar-
buotojų metines apšvitos dozes. 

 The dynamics of the collective doses of Igna-
lina NPP personnel and outside workers in 2002-
2012 is shown in Figure. The value of the yearly 
collective dose represents the total radiation dose 
received by all employees during a respective year 
and is calculated as the sum of the yearly exposure 
doses of all employees. 
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Unit 2 in 2009, the collective dose of the occupational 
exposure of Ignalina NPP employees or outside wor-

-
cupational exposure has been mainly caused by the 
works related to the maintenance of the equipment, 
the assessment of the radiological condition and by 
the preparatory works for the decommissioning.  

In performing the activity in the nuclear energy 
sector and any other activity during which the expo-
sure to ionising radiation is received, the occupatio-
nal exposure has to be not only limited, but opti-
mised as well. Every year the ALARA programme is 
prepared and implemented at Ignalina NPP. The main 
goal of the programme is to improve the radiation 
protection of the workers. In supervising the radia-
tion protection at Ignalina NPP, VATESI assessed the 
implementation of the measures set forth in the pro-
gramme for the year 2012. The measures were imple-
mented, VATESI specialists had no comments regar-
ding the implementation of the ALARA programme. 

To protect the environment and the population, 
the activities of the radionuclides released from Igna-
lina NPP to the atmosphere and the lake Drūkšiai is 
being limited. In the course of the radiological moni-
toring conducted at Ignalina NPP it was established 
that not only the activities of the released radionucli-
des was below the permissible levels, but that they 
constituted a very small part of these levels as well. 
The activities of the radionuclides released to the en-
vironment from Ignalina NPP and the doses resulting 
from these releases are provided in the Table. 

2004 m. sustabdžius 1-ąjį energijos bloką, o 

AE ir kitų organizacijų darbuotojų metinė kolektyvi-
nė apšvitos dozė sumažėjo. Nuo 2009 m. didžiąją dalį 
darbuotojų apšvitos nulėmė darbai, susiję su įrengi-
nių technine priežiūra, radiologinės būklės vertinimu 
bei eksploatavimo nutraukimo parengiamųjų darbų 
vykdymu.

Vykdant tiek branduolinės energetikos srities vei-
klą, tiek bet kokią kitą veiklą, kurios metu patiriama 
profesinė apšvita jonizuojančiąja spinduliuote, dar-
buotojų apšvita turi būti ne tik ribojama, bet ir optimi-
zuojama. Ignalinos AE kiekvienais metais rengiama ir 
vykdoma ALARA programa, kurios pagrindinis tikslas 
yra tiek, kiek tai įmanoma, atsižvelgiant į ekonomi-
nius ir socialinius veiksnius, sumažinti darbuotojų ap-
švitą. VATESI specialistai, vykdydami radiacinės sau-
gos priežiūrą Ignalinos AE, vertino šioje programoje 
2012 m. numatytų priemonių įgyvendinimą. Šios 
priemonės yra vykdomos, VATESI specialistai pastabų 
ALARA programos įgyvendinimui neturi.

Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir visus gyven-
tojus yra ribojami iš Ignalinos AE į atmosferą ir Drūk-
šių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumai. Ignali-
nos AE atliekamos radiologinės stebėsenos metu nu-
statyta, kad išmetamų radionuklidų aktyvumai ne tik 
neviršija ribinių aktyvumų, bet sudaro labai mažą jų 
dalį. Į aplinką iš Ignalinos AE išmetamų radionuklidų 
aktyvumai ir jų sąlygotos dozės pateiktos lentelėje. 

RADIACINĖ SAUGA IR 
RADIONUKLIDŲ IŠMETIMO Į 
APLINKĄ RIBOJIMAS

RADIATION PROTECTION AT NUCLEAR 
FACILITIES AND CONSTRAINTS ON 
RELEASES OF RADIONUCLIDES TO THE 
ENVIRONMENT

Ignalinos AE ir kitų organizacijų (KO) darbuotojų metinės kolektyvinės dozės, žm. mSv
Annual collective doses of the Ignalina NPP personnel and outside workers, man mSv

RAdIACINė SAUgA IR 
RAdIoNUkLIdų IšMETIMo į 
APLINką RIBojIMAS

RAdIATIoN PRoTECTIoN AT NUCLEAR 
FACILITIES ANd CoNSTRAINTS oN 
RELEASES oF RAdIoNUCLIdES To THE 
ENvIRoNMENT
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Išmetimų rūšis

Type of releases

Aktyvumas, Bq/metus

Activity, Bq/year

Proc. nuo ribinių     
aktyvumų

Percent from the dis-
charge limit

Dozė, Sv

Dose, Sv

Proc. nuo apriboto-
sios dozės

Percent from the  
dose constraint

Į atmosferą

To the atmosphere
6,935 x 109 0,000042 1,293 x 10-8 0,0065

Į vandenį

To the water
2,115 x 1010 0,0024 9,59x 10-9 0,0048

Iš viso:

Total
2,81 x 1010 0,002442 2,253 x 10-8 0,011

THE ACTIVITIES OF THE 
RADIONUCLIDES RELEASED TO THE 

ENVIRONMENT AND THE DOSES 
CAUSED BY THEM

Apšvitą nuo į atmosferą išmetamų radionuklidų 
sąlygojo radioaktyvieji aerozoliai, kadangi radioak-
tyviųjų inertinių dujų ir radioaktyvaus jodo (I-131) 
į atmosferą 2012 m. nebuvo išmesta. Tai paaiški-
nama tuo, jog abiejuose reaktoriuose nebevyksta 
valdoma branduolinė reakcija, dėl kurios susidary-
davo trumpaamžių radioaktyviųjų inertinių dujų ir 
radioaktyvaus jodo (I-131) nuklidų, todėl suskilus 
likutiniams nuklidams, jie nebeišmetami.

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

Darbuotojų apšvitos ir į aplinką išmetamų radi-
onuklidų aktyvumų kontrolės rezultatai rodo, kad 
2012 m. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 
parengiamieji darbai bei 1-ojo bloko išmontavimo 
ir dezaktyvavimo projektų darbai buvo vykdomi 
saugiai. 

The exposure to the radionuclides released 
to the atmosphere was caused by the radioactive 
aerosols, because in 2012 there were no releases 
of the radioactive inert gases and the radioacti-
ve iodine (I-131) to the atmosphere. This can be 
explained by the fact that in both reactors there 
is no controlled nuclear reaction resulting in the 
formation of the short lived radioactive inert gases 
and the radioactive iodine (I-131) nuclides, thus af-

-
ases have deceased. 

The Nuclear Safety Requirements BSR-1.9.1-

dose constraint for the population, which has to 
be applied during the NF design, operation and 
decommissioning, is 0.2 mSv. On the basis of the 
activities of the radionuclides released from Igna-
lina NPP to the environment and their potential 

members of the reference group of the population 

only a very small part of the dose constraint.

The results of the control of the occupational 
exposure and of the activities of the radionucli-
des released to the environment revealed that the 
Ignalina NPP decommissioning is performed in a 
safe manner. 

2012 m. atlikti 2 patikrinimai, kurių metu įvertin-
ta, kaip Ignalinos AE užtikrinama kitų organizacijų, 
dirbančių objekte, darbuotojų radiacinė sauga bei 
sauga naudojant uždaruosius jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinius. Šių patikrinimų metu buvo 
vertinama kitų organizacijų darbuotojų darbo or-
ganizavimo tvarka, radiacinės saugos priemonių 
taikymas bei individualiosios apšvitos stebėsenos 
vykdymas, uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuo-
tės šaltinių naudojimo ir saugojimo tvarka, šių 

aspektai. Patikrinimų metu nustatytas vienas neati-
tikimas, kuris buvo pašalintas iki 2012 m. pabaigos.

Kitas Lietuvoje esantis branduolinės energeti-
kos objektas – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 
saugykla, kurioje laikomos iki 1989 m. iš pramo-
nės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų surinktos 
radioaktyviosios atliekos. Nuo 1994 m. vykdomas 
šio objekto nuolatinis apšvitos dozių ir aplinkos už-
terštumo stebėjimas. Reikšmingiausias radionukli-
das Maišiagalos saugyklos stebėjimo šuliniuose yra 
tritis (H-3), kurio aktyvumas sudaro daugiau kaip 
70 proc. viso bendrojo aktyvumo. Maksimalios tri-
čio aktyvumo vertės Maišiagalos saugyklos stebė-
senos šuliniuose 2006–2012 m. pateiktos lentelėje. 
Duomenys rodo, kad išmatuotos reikšmės neviršija 
nustatytų normų. 

In 2012, two inspections were conducted to 
assess how the radiation protection of the outsi-
de workers and the radiation protection in practi-
ces with sealed sources of ionising radiation were 
assured. During these inspections the procedure 
for organising the work of the outside workers, 
the application of the radiation protection mea-
sures and monitoring of the individual exposure, 
the procedure for usage and storage of the sealed 
sources of ionising radiation, the inventory of these 
sources and other aspects of assuring the security 
of radioactive sources were assessed. During the 
inspection one non-compliance was found and the 
corrective measures were taken.

The Maišiagala Radioactive Waste Storage Fa-
cility is another nuclear facility of Lithuania where 
radioactive waste, which had been collected from 
industrial enterprises, medical and research institu-
tions till 1989, is stored.  The radiological monito-
ring of this nuclear facility has been conducted sin-
ce 1994, with the exposure doses and environmen-
tal pollution being observed on a continuous basis. 
Tritium (H-3) is the most important radionuclide 
at Maišiagala storage facility. It accounts for more 
than 70% of the overall activity. The maximum 
activity of tritium in the observation wells of Mai-
šiagala storage facility in 2006–2012 is presented 
in Figure below. The data show that the measured 
values do not exceed the set limits. 
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Į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumai ir jų sąlygotos dozės
The activities of the radionuclides released to the environment and the doses caused by them
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ENVIRONMENT
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Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinės 
saugos įstatymą ir įsigaliojusius civilinę saugą re-
glamentuojančius poįstatyminius teisės aktus, 
2012 m. buvo peržiūrėtas ir patvirtintas VATESI eks-
tremaliųjų situacijų prevencijos planas, Ekstrema-
liųjų situacijų operacijų centro (toliau – Operacijų 
centras) nuostatai ir specialistų sąrašas. 

2012 m. spalio mėn. TATENA atliko Avarinės pa-
rengties peržiūros (EPREV) misiją Lietuvoje, kurios 
tikslas buvo įvertinti šalies pasirengimą reaguoti į 
branduolines ar radiologines avarijas. Misijos metu 
buvo vertinama kaip veikia šalies pasirengimą ir 
reagavimą į branduolines ir radiologines avarijas 
reglamentuojanti teisinė sistema, kokios yra medi-
cinos įstaigų galimybės suteikti pagalbą nukentė-
jusiems nuo jonizuojančiosios spinduliuotės povei-
kio, kokios yra visuomenės informavimo galimybės, 
koks yra BEO ir kitų objektų, vykdančių veiklą su jo-
nizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pasirengi-
mas reaguoti į susidariusias avarines situacijas. Taip 
pat įvertintas institucijų ir savivaldybių pasirengi-
mas reaguoti į branduolines ir radiologines    

AVARINĖ PARENGTIS

In 2012, in accordance with the Law on Civil 
Protection of the Republic of Lithuania and the 
secondary legislation on civil protection, which 
then entered into force, the VATESI Plan for Preven-
ting Emergency Situations was revised and appro-
ved together with the Regulations on the Activity 
of the Emergency Response Centre (hereinafter – 
the Centre of Operations) and with the list of the 
specialists. 

In October 2012, the IAEA arranged the Emer-
gency Preparedness Review (EPREV) Mission in Li-
thuania to appraise the preparedness for nuclear or 
radiological emergencies. During the Mission, the 
effectiveness of the legal framework regulating the 
preparedness and response of the state to nuclear 
or radiological emergency, the capability of the me-
dical institutions to provide medical aid for victims 
of the hazardous effects of ionising radiation, the 
possibilities of information dissemination to the 
public, the preparedness of the NF and other faci-
lities working with the sources of ionising radiation 
to respond to the occurring emergency situations 
were assessed. In addition to that, the preparedness 
of the municipalities and institutions to respond to 
nuclear and radiological accidents was  

EMERGENCY PREPAREdNESS

evaluated. During the Mission, the IAEA experts 
visited 14 state offices and institutions, including 
the VATESI Emergency Centre, Ignalina Nuclear 
Power Plant, Visaginas Municipality, Visaginas Hos-
pital, the Radioactive Waste Management Agen-
cy as well as other institutions and organizations. 
During their visits to these institutions, the IAEA 
experts were interested in the process of informa-
tion collection about the situation in the nuclear 
facility, in the methods used to analyse and fore-
cast the development of the emergency situation, 
to predict the releases of radionuclides to the en-
vironment and to provide information to other Li-
thuanian authorities, international organisations 
and the general public. During the visit, the IAEA 
drafted the EPREV Report, where it was stated that 
Lithuania has an explicit and comprehensive legal 
framework regulating management of the emer-
gency situations of all types, including nuclear and 
radiological accidents. The experts noted that the 
preparedness to assure proper management of the 
emergency situations has been implemented at all 
levels. The Report also contains several recommen-
dations on improving the preparedness to respond 
to the nuclear and radiological accidents in Lithu-
ania. 

avarijas. Misijos metu TATENA ekspertai apsilankė 
14-oje valstybės įstaigų bei institucijų, tarp jų ir 
VATESI Operacijų centre, Ignalinos atominėje elek-
trinėje, Visagino miesto savivaldybėje, Visagino li-
goninėje, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentū-
roje. Lankydamiesi institucijose TATENA ekspertai 
domėjosi, kaip yra renkama informacija apie susi-
dariusią padėtį branduoliniame objekte, kaip anali-
zuojama ir prognozuojama avarinės situacijos eiga, 
prognozuojami radionuklidų išmetimai į aplinką, 
teikiama informacija kitoms Lietuvos institucijoms, 
tarptautinėms organizacijoms ir visuomenei. Vizito 
Lietuvoje metu TATENA ekspertai parengė misijos 
ataskaitos projektą, kuriame teigiama, kad Lietuva 
turi aiškią ir išsamią teisinę sistemą, reglamentuo-
jančią visų tipų ekstremaliųjų situacijų, įskaitant 
branduolinių ir radiologinių avarijų, valdymą. Eks-
pertai pažymėjo, kad ekstremaliųjų situacijų val-
dymui užtikrinti yra pasirengta visuose lygmenyse. 
Ataskaitoje taip pat pateikiamos kelios rekomen-
dacijos, kaip tobulinti pasirengimą reaguoti į bran-
duolines ir radiologines avarijas Lietuvoje. 

AvARINė PARENgTIS EMERgENCy PREPAREdNESS
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In December 2012, VATESI specialists conduc-
ted an inspection of the Ignalina NPP emergency 
preparedness. During the inspection, the informa-
tion about the assurance of the emergency prepa-
redness by Ignalina NPP after implementing the 
measures of the Safety Improvement Programme 
SIP-3/2012 and about the training process at the 
Emergency Preparedness Organisation was analy-
sed. During the inspection, the premises and work 
places of the protected Accident Control Centre of 
the Emergency Preparedness Organization were 
inspected, the existing documentation was exa-
mined, and the available equipment and personal 

representatives showed the reconstructed premi-
ses of the protected Emergency Control Centre, 
the automated alarm system for water leakage de-

for mobile communication. 

In discussing other additional issues, VATESI spe-
cialists informed Ignalina NPP that the Final Report 
of the Emergency Preparedness Review (EPREV) 
Mission in Lithuania will be presented in 2013, and 

-
cation of the nuclear facilities will be provided in 
the Report. Ignalina NPP will have to take this into 
consideration in preparing a new version of the 
emergency preparedness plan. In addition to that, 
it was pointed out that in performing the full-sca-
le emergency preparedness exercise it would be 
useful to involve the Municipalities located in the 
territory of Ignalina NPP operations. 

The Inspection Commission positively evalua-
ted the emergency preparedness at Ignalina NPP 
and the condition of the protected Emergency 
Control Centre of the Emergency Preparedness 

-
ring the inspection. Several non-compliances were 
found, and Ignalina NPP was obligated to remove 
them by the set deadlines. 

EMERGENCY PREPAREDNESS 
AT NUCLEAR FACILITIES

2012 m. gruodžio mėn. VATESI specialistai atliko 
Ignalinos AE avarinės parengties patikrinimą. Pati-
krinimo metu analizuota informacija kaip Ignalinos 
AE užtikrina avarinį pasirengimą įgyvendinus sau-
gos gerinimo programos SIP-3/2012 priemones, 
kaip vyksta Avarinės parengties organizacijos ap-
mokymas. Apžiūrėtos Avarinės parengties organi-
zacijos apsaugoto valdymo centro patalpos ir dar-
bo vietos, patikrinta esama dokumentacija ir įver-
tinta turima įranga bei asmeninės apsaugos prie-
monės. Ignalinos AE atstovai parodė atnaujintas 
apsaugoto valdymo centro patalpas, automatinę 
vandens nuotėkio perspėjimo sistemą bei įrengtus 
mobiliojo ryšio retransliatorius-stiprintuvus. 

Nagrinėjant papildomus klausimus, VATESI spe-
cialistai informavo Ignalinos AE, kad 2013 m. bus 
pristatyta galutinė TATENA EPREV misijos Lietuvoje 
ataskaita, kurioje bus pateikta rekomendacija dėl 

-
dama naujos versijos avarinės parengties planą, 
turės į tai atsižvelgti. Papildomai atkreiptas dėme-
sys, kad atliekant avarinės parengties kompleksi-
nes pratybas, būtų naudinga įtraukti ir Ignalinos AE 
veiklos teritorijoje esančias savivaldybes.

Patikrinimo komisija teigiamai įvertino Ignalinos 
AE avarinį pasirengimą bei Ignalinos AE Avarinės 
parengties organizacijos apsaugoto valdymo cen-
tro būklę. Patikrinimo metu pažeidimų nenustaty-
ta. Pastebėti keli neatitikimai, kuriuos Ignalinos AE 
per nustatytus terminus įpareigota pašalinti. 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS 
OBJEKTŲ AVARINĖ PARENGTIS

Ignalinos AE avarinės parengties patikrinimas.
Inspection of the Ignalina NPP emergency preparedness

BRANdUoLINėS 
ENERgETIkoS oBjEkTų 
AvARINė PARENgTIS

EMERgENCy PREPAREdNESS 
AT NUCLEAR FACILITIES
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BRANDUOLINĖS 
ENERGIJOS 

PANAUDOJIMO 
TIK TAIKIEMS 

TIKSLAMS
KONTROLĖ

CoNTRoL ovER THE USE oF NUCLEAR ENERgy oNLy FoR 
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TARPTAUTINIŲ BRANDUOLINIO 
GINKLO NEPLATINIMO 
ĮSIPAREIGOJIMŲ 
ĮGYVENDINIMAS

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigo-
jimų įgyvendinimas apima daug įvairių klausimų: 
nuo techninių, susijusių su branduolinių medžiagų 
matavimais, organizacinių, susijusių su branduo-
linių medžiagų apskaitos sistemos sukūrimu ar 
branduolinių objektų inspektavimu, iki teisinių ir 
politinių.

2012 m. išleistoje 2011 m. TATENA garantijų įgy-
vendinimo ataskaitoje Lietuvai devintus metus iš 
eilės buvo pakartota teigiama išvada, kad dekla-
ruotos branduolinės medžiagos buvo naudojamos 
tik taikiems tikslams ir kad neaptikta nedeklaruotos 
branduolinės veiklos. Tokią išvadą TATENA gali pa-
daryti tikrindama branduolines medžiagas, bran-
duolinius objektus ir visą šalies veiklą branduolinės 
energijos panaudojimo srityje pagal susitarimą dėl 
garantijų taikymo ir jo papildomą protokolą.

Papildomas protokolas numato, kad kiekvienais 
metais TATENA turi būti pateikta atnaujinta dekla-
racija už praeitus kalendorinius metus. Pagal Euro-
pos Sąjungoje ne branduolinio ginklo valstybėms 
taikomo trišalio (tarp šalių narių, EURATOM ir TA-
TENA) garantijų susitarimo, kuris Lietuvoje galioja 
nuo 2008 m. sausio 1 d., papildomą protokolą, už 
tam tikros informacijos pateikimą atskirai atsako 
šalis ir Europos Komisija, o dalis informacijos yra 
bendros atsakomybės. VATESI pagal valstybės 
kompetenciją surinko ir apibendrino informaciją 
apie veiklą branduolinės energijos panaudojimo 
srityje Lietuvoje ir ją pateikė Europos Komisijai bei 
TATENA. Įgyvendinant papildomojo protokolo rei-
kalavimus, po kiekvieno metų ketvirčio pabaigos 
taip pat buvo atsiskaitoma apie kontroliuojamų 
branduolinės paskirties įrenginių ir technologijų 
eksportą iš Lietuvos. 

MEETING INTERNATIONAL 
COMMITMENTS ON NON
PROLIFERATION OF NUCLEAR 
WEAPONS

The implementation of the commitments on 
non-proliferation of nuclear weapons covers a 
wide range of issues from the technical ones rela-
ted to measurement of nuclear materials, the or-
ganisational issues related to the development of 
the nuclear materials accounting system and ins-
pections of nuclear installations to the legal and 
political issues.  

In the IAEA Safeguards Implementation Report 
for 2011, which was issued in 2012, for the ninth 
consecutive year a positive conclusion was repe-
atedly drawn that all declared nuclear material in 
Lithuania was used for peaceful purposes only and 
no undeclared nuclear activities were discovered. 
The IAEA is able to draw such conclusion by ins-
pecting nuclear materials, nuclear facilities and the 
overall activity of a country in using nuclear ener-
gy according to the Agreement on Application of 
IAEA Safeguards and its Additional Protocol. 

The Additional Protocol provides that every year 
an updated declaration for the previous calendar 
year must be submitted to the IAEA. According to 
the Additional Protocol to the Trilateral Safeguards 
Agreement (among the EU Member States, EURA
TOM and the IAEA) applicable in the EU for non-
nuclear weapons states, which has been valid in Li-
thuania since 1 January 2008, the respective Mem-
ber State and the European Commission bear a se-

information, but a certain part of the information 
is under the shared responsibility. VATESI, by exer-
cising the competence of the state, collected and 
summarized the information about the activities 
in using nuclear energy in Lithuania and submit-
ted the information to the IAEA and the European 
Commission. To implement the requirements of 
the Additional Protocol, the quarterly reports were 
submitted on Lithuania’s export of nuclear equi-
pment and technologies under control. 

Vykdant Lietuvos Respublikos prisiimtų tarp-
tautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsiparei-
gojimų kontrolę TATENA, Europos Komisijos bei 
VATESI inspektoriai, reguliariai lankosi įmonėse ar 
organizacijose deklaravusiose veiklą su branduo-
linėmis medžiagomis. Vizitų metu inspektoriai ti-
krina ar įmonės ir organizacijos vykdo tik taikiems 
tikslams skirtą veiklą. 

2012 m. balandžio mėn. įvyko planinis TATENA, 

patikrinimas Ignalinos AE ir panaudoto branduoli-
nio kuro sausojo tipo saugykloje (PBKS). Patikrini-
mo metu buvo tikrinti apskaitos dokumentų įrašai, 
nepanaudotas ir panaudotas branduolinis kuras, 
pakeistos tikimybine statistine metodika pasirink-
tos plombos. Šis inventorizacijos patikrinimas atlie-

mėn. Ignalinos AE įvyko nepaskelbtas TATENA pati-
krinimas. Nuo kompleksinių garantijų taikymo Lie-
tuvoje pradžios, 2007 m. liepos 1 d., iš anksto nepa-
skelbti patikrinimai pakeitė iš anksto suplanuotus 
ketvirtinius patikrinimus. Perėjimas prie kompleksi-
nių garantijų rodo, kad visos Lietuvoje deklaruotos 
branduolinės medžiagos naudojamos išskirtinai tik 
taikiems tikslams. Šis faktorius, taip pat nuotolinis 
garantijų įgyvendinimui svarbių duomenų perda-
vimas iš Ignalinos AE į Vieną ir Liuksemburgą, su-
mažino tarptautinių inspektorių darbo dienų skai-
čių Lietuvoje.

Patikrinimų rezultatai parodė, kad Ignalinos AE 
gerai apskaito branduolinio kuro kasetes ir teisin-
gai deklaruoja jų skaičių. 

BRANDUOLINIO KURO IR MAŽŲ 
BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ 

KIEKIŲ APSKAITA IR KONTROLĖ

To control the implementation of the commi-
tments assumed by the Republic of Lithania on non-
proliferation of nuclear weapons, the IAEA, European 
Commission and VATESI inspectors regularly visit the 
companies and organisations, which have declared 
that their activity involves nuclear materials. During 
these visits the inspectors examine whether the acti-
vity of the companies and organisations is carried 
out for peaceful purposes only. 

In April 2012, a planned inspection of the physical 

nuclear fuel storage facility (SNF SF) of dry type was 
conducted by the IAEA, the European Commission 
(hereinafter – the EC) and VATESI. During the ins-
pection, the records in the accounting documents 

nuclear fuel was carried out and the seals selected 
by using the probabilistic statistical method were re-
placed. Such inspection of the physical inventory ve-

2012, an unnanounced inspection by the IAEA was 
conducted at Ignalina NPP. After the integrated safe-

the pre-planned quarterly inspections were repla-
ced by the inspections that are planned in advance. 
The transition to the integrated safeguards shows 
that all nuclear materials declared in Lithuania are 
used exclusively for peacefuel purposes. This factor, 
as well as the remote transmission of the data impor-
tant to implementing the safeguards from Ignalina 
NPP to Vienna and Luxemburg reduced the number 
of man days of international experts in Lithuania. 

The results of the inspections revealed that Igna-
lina NPP accurately accounts the nuclear fuel assem-
blies and correctly declares their number.  
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Metai

Year

2010 2011 2012

Bendras TATENA inspektorių ir technikų darbo dienų skaičius 
Lietuvoje 

Total number of man days of the IAEA inspectors and 
technicians in Lithuania

85 39 22

Europos Komisijos inspektorių darbo dienų skaičius Lietuvoje

Number of man days of the EC experts in Lithuania
78 22 18

VATESI inspektorių, dirbančių garantijų srityje, darbo dienų 
objektuose skaičius 

Number of man days  spent on site by  VATESI  inspectors 
engaged in the area of safeguards

22 8 8

TATENA inspektorių, įgaliotų vykdyti inspekcinę veiklą 
Lietuvoje, skaičius

Number of the IAEA inspectors authorized to conduct 
inspections in Lithuania

315 347 365

Europos Komisijos inspektorių, įgaliotų vykdyti inspekcinę 
veiklą Lietuvoje, skaičius

Number of the EC inspectors authorized to conduct 
inspections in Lithuani

183 183 182

VATESI inspektorių, dirbančių garantijų srityje, skaičius

Number of VATESI inspectors engaged in the area of 
safeguards

2 2 2

Metai

Year
2012

Išsodrinto urano kiekis (t)

Quantity  of depleted uranium (t)
32,3

Įsodrinto urano kiekis (t)

Quantity of enriched uranium (t)
2 368

Urano (U-235) kiekis (t)

Quantity of U-235 uranium (t)
27

Plutonio kiekis (t)

Quantity of plutonium (t)
8,6

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Lietuvai perėjus nuo 
dvišalio susitarimo su TATENA dėl garantijų taiky-
mo ir jo papildomo protokolo prie trišalio susita-
rimo (su TATENA bei EURATOM) ir jo papildomo 
protokolo įgyvendinimo, vietoje anksčiau buvusios 
vienos medžiagų balanso zonos (MBZ) – WLTC, ku-
riai buvo priskirtos visos Lietuvos teritorijoje esan-
čios branduolinės medžiagos, išskyrus branduolinį 
kurą esantį Ignalinos AE, Europos Komisija kiekvie-
nai institucijai, turinčiai branduolinių medžiagų, 
suteikia atskirus MBZ kodus. 2008–2011 m. Lietu-
voje buvo sukurta 18, 2012 m. – 2 naujos medžiagų 
balanso zonos. 

2012 m. pradžioje WLTC zonoje dar buvo likęs 1 
mažų branduolinių medžiagų kiekių naudotojas – 
Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klini-
kos. Už jį branduolinių medžiagų apskaitos ataskai-
tas Europos Komisijai, kuri toliau rengia ir perduo-
da ataskaitas TATENA, teikė VATESI. 2012 m. spalio 
mėn. Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių 
klinikoms branduolinių medžiagų mažų kiekių aps-
kaitai suteiktas atskiras MBZ kodas. 

VATESI 2012 m. kovo 29 d. atliko patikrinimą Vil-
niaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. 
Patikrinimo metu atlikus branduolinių medžiagų 
inventorizacijos bei branduolinių medžiagų aps-
kaitos sistemos patikrinimą, pažeidimų ir neatitiki-
mų nenustatyta.

2012 m. sausio 31 – vasario 1 d. buvo atlikti ben-
dri VATESI, Europos Komisijos ir TATENA patikrini-
mai dviejuose mažų branduolinių medžiagų kiekių 
turėtojų medžiagų balanso zonose. Patikrinimų 
metu pažeidimų nenustatyta. 

Starting from 1 January 2008, after Lithuania’s 
transition from the Bilateral Agreement with the 
IAEA and its Additional Protocol to the Trilateral 
Safeguards Agreement (with the IAEA and EURA-
TOM) and the implementation of its Additional 
Protocol, instead of a previously used single mate-

materials in the territory of Lithuania (excluding 
nuclear fuel at Ignalina NPP) had been assigned, 
the European Commission has allocated the indivi-
dual MBA codes to each institution having nuclear 
materials in its disposition. In 2008-2011, eighteen 
new MBAs, and in 2012 two new MBAs were esta-
blished in Lithuania.   

At the beginning of 2012, one user of small qu-
antities of nuclear materials had remained in the 
WLTC area: Vilnius University Hospital Santariškės 
Clinics. Its reports on the accounting of nuclear 
materials to the European Commission, which sub-
sequently prepares and forwards these reports to 
the IAEA, were submitted by VATESI.  In October 
2012, a separate MBA code – WLTY was assigned 
to Vilnius University Hospital Santariškės Clinics for 
accounting the small quantities of nuclear materi-
als.  

TATENA, Europos Komisijos ir VATESI inspekcinio darbo 2010–2012 m. Lietuvoje suvestinė
Summary of the IAEA, EC and VATESI inspection activities in Lithuania in 2010-2012

Branduolinių medžiagų 2012 m. pabaigoje Lietuvoje duomenys
Quantities of nuclear materials in Lithuania at the end of 2012
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On 29 March 2012, VATESI conducted an ins-
pection at Vilnius University Hospital Santariškės 
Clinics. 
of physical inventory and the assessment of the 
accounting system of nuclear materials, no vio-
lations or non-compliances were found.  

Patikrinimas Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institute.
Inspection at the Institute of Physics of the Centre for Physical Sciences and Technology

 On 31 January – 1 February 2012, the joint ins-
pections were conducted by VATESI, the European 
Commission and the IAEA in the material balance 
areas of two small holders of nuclear materials. Du-
ring the inspections no violations were found. 

BRANDUOLINĖS PASKIRTIES 
DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ 

KONTROLĖ

Lietuvai tapus ES nare, ji buvo integruota į Eu-
ropos Sąjungos ir tarptautinių neplatinimo režimų 
eksporto kontrolės sistemą. Nuo 2004 m. Lietuva 
yra Branduolinių tiekėjų grupės (toliau – angl. NSG) 
nare. NSG gairės nustato sąlygas, pagal kurias bran-
duolinės paskirties ir dvejopo naudojimo medžia-
gas, įrangą ir technologijas viena šalis gali perduoti 
kitai. Vykdydama šias sąlygas VATESI kartu su Ūkio 
ministerija importuojamų branduolinės paskirties 
dvejopo naudojimo prekių tiekėjo šaliai išduoda 
valstybės garantijas dėl taikaus šių prekių naudoji-
mo. Nuo 2005 m. VATESI kasmet atlieka importuotų 
branduolinės paskirties dvejopo naudojimo prekių 
panaudojimo patikrinimus.

2012 m. pabaigoje buvo atliktas patikrinimas 
Ignalinos AE. Jo metu buvo patikrinta, ar anksčiau 
importuotos branduolinės paskirties dvejopo nau-
dojimo prekės, kurioms išduoti garantiniai raštai, 
yra naudojamos pagal garantinius įsipareigojimus 
ir yra tinkamai kontroliuojamos. Taip pat buvo ver-
tinama, ar įmonės norminiuose dokumentuose ap-
rašytos procedūros užtikrina dvejopo naudojimo 
prekių neplatinimo kontrolę. Patikrinimo metu pa-
žeidimų ar neatitikimų nenustatyta. 

When Lithuania became a member of the 
European Union, 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 dual-use 
nuclear materials, equipment and technologies by 
one country to another are laid down in the NSG 
Guidelines. By implementing these conditions, VA-
TESI together with the Ministry of the Economy is-
sue to the country – supplier of the imported dual-
use nuclear goods the state assurance for the use 
of these goods for peaceful purposes.  Since 2005, 
VATESI has been conducting yearly inspections on 
the use of imported dual-use nuclear goods.

At the end of 2012, an inspection was conduc-
ted at Ignalina NPP. During the inspection it was 

nuclear goods, for the use of which the state assu-
rances had been issued, were used in compliance 
with the assurance obligations and were proper-
ly controlled. In addition to that, it was examined 
whether the procedures set forth in the normative 
documents of the company are adequate to assu-
re the control of non-proliferation of the dual-use 
goods. During the inspection no violations or non-
compliances were found. 

CONTROL OVER DUAL USE 
NUCLEAR GOODS

BRANdUoLINėS PASkIRTIES 
dvEjoPo NAUdojIMo 
PREkIų koNTRoLė

CoNTRoL ovER dUAL-USE 
NUCLEAR goodS
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VATESI yra paskirta kontaktine institucija tarp 
Lietuvos Respublikos ir TATENA, todėl gauna visus 
pranešimus apie neteisėtą branduolinių medžiagų 
judėjimą pasaulyje. 2012 metais iš TATENA bran-
duolinių ir radioaktyviųjų medžiagų nelegalaus 
judėjimo duomenų bazės buvo gauta 111 prane-
šimų apie nelegalius branduolinių ir radioaktyviųjų 
medžiagų judėjimo atvejus, 15 iš jų yra pranešimai 
susiję su branduolinėmis medžiagomis. 

Lietuvoje 2012 metais buvo užfiksuoti trys įvy-
kiai su nelegaliomis branduolinėmis arba radioak-
tyviomis medžiagomis. Įvykis Vilniaus oro uoste 
– Ra-226; UAB „EMP recycling“ – rasti du dūmų juti-
kliai RID-1 su Pu-239; UAB „Business partner group“ 
– rastas radiografų Gammrid-20 pertaisymo – 
transportavimo konteineris pagamintas iš nuskur-
dinto urano. Apie visus šiuos įvykius VATESI infor-
mavo TATENA, pateikdama informaciją nelegalaus 
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų judėjimo 
duomenų bazei.

Taip pat Lietuvos specialistai dalyvavo darbi-
niame susitikime „Patirtis naudojant Tarptautinės 
atominės agentūros Branduolinių ir radioaktyvių 
medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazę Eu-
ropos Sąjungoje“, kurios apibendrinti rezultatai Eu-
ropos Sąjungos atstovų buvo pristatyti metiniame 
kontaktinių asmenų susitikime. 

NETEISĖTO BRANdUOLINIų 
MEdžIAGų JUdĖJIMO 
KONTROLĖ

VATESI has been appointed to act as a conta-
ct institution between the Republic of Lithuania 
and the IAEA, therefore it receives all notifications 
about the illicit trafficking of nuclear materials all 
over the world. In 2012, from the IAEA Illicit Traffic-
king Database of Nuclear and Radioactive Materi-
als 111 notifications were received about the illicit 
trafficking of nuclear and other radioactive mate-
rials, 15 of them were related to nuclear materials.  

In 2012, three events with illicit materials were 
reported in Lithuania: the event at Vilnius Airport 
– Ra-226, at EMP Recycling UAB where two smo-
ke detectors were found with Pu-239, at Business 
Partner Group UAB, where the container produced 
from depleted uranium for the readjustment-de-
livery of Gammrid-20 radiographs was found. VA-
TESI informed the IAEA about all these events by 
providing the information to the Illicit Trafficking 
Database of Nuclear and Radioactive Materials.

In addition to that, the specialists from Lithuania 
took part in the working meeting on sharing the 
experience in using the IAEA Illicit Trafficking Da-
tabase of Nuclear and Radioactive Materials in the 
European Union, the summarised results thereof 
were presented by the EU representatives at the 
annual meeting of the contact persons. 

CONTROL OVER ILLICIT 
TRAFFICKING OF NUCLEAR 
MATERIALS

1996 metais Jungtinių Tautų 50-osios Gene-
ralinės asamblėjos metu buvo pateikta Visuotinė 
branduolinių bandymų uždraudimo sutartis pasi-
rašymui. Pagrindiniai įsipareigojimai yra, kad visos 
Valstybės, šios sutarties šalys, įsipareigoja nevykdy-
ti jokių branduolinio ginklo bandymų ir kitų bran-
duolinių sprogdinimų, uždrausti ir neleisti visų šių 
branduolinių sprogdinimų teritorijose, priklausan-
čiose jų jurisdikcijai ar kontrolei, be to, visos vals-
tybės įsipareigojo susilaikyti ir nesuteikti pagrindo, 
neskatinti ar kokiu kitu būdu nedalyvauti branduo-
linio ginklo sprogdinimo bandymuose ar kituose 
branduoliniuose sprogdinimuose.

Vienas iš sutarties priedų išvardija valstybes, 
kurioms pasirašius ir ratifikavus įsigalios Visuotinė 
branduolinių bandymų uždraudimo sutartis. Viso 
priede yra įvardinta 41 valstybė. Tačiau šiuo metu 
sutartis dar nėra įsigaliojusi, kadangi 2012 metų 
pabaigai iš priede įvardintų valstybių sutarties dar 
neratifikavusios yra Kinija, Egiptas, Iranas, Izraelis ir 
JAV.

Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo 
sutarties organizacijos Parengiamasis sekretoriatas 
vykdydamas jam priskirtas funkcijas ir parengia-
muosius darbus sutarties įsigaliojimo momentui 
reguliariai organizuoja politinio ir techninio pobū-
džio susitikimus. VATESI yra paskirta koordinuojan-
čia šią veiklą institucija Lietuvoje, todėl dalyvauja 
panašaus pobūdžio renginiuose bei suinteresuo-
toms institucijoms teikia informaciją bei konsul-
tuoja branduolinių bandymų uždraudimo klausi-
mais.  

VISUOTINIO BRANdUOLINIų 
BANdYMų UždRAUdIMO 

SUTARTIS

The Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty 
(CTBT) was presented for signing in 1996, at the 
50th United Nations General Assembly.  The main 
obligations under the Treaty provide that each sta-
te party undertakes not to carry out any nuclear 
weapon test explosion or any other nuclear explo-
sion, and to prohibit and prevent any such nucle-
ar 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 nucle-
ar explosion.

One of the Annexes to the Treaty lists the sta-
tes, after having signed and ratified the Treaty by 
whom the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty 
will come into force. In all, 41 states are listed in the 
Annex. At present the Treaty is not valid, because at 
the end of 2012 from the states listed in the Annex, 
the Treaty has not been ratified yet by China, Egypt, 
Iran, Israel and the USA.

The Preparatory Commission of the CTBT Orga-
nization, by performing the assigned functions and 
the preparatory works so that the Treaty is opera-
tional when it enters into force, regularly organises 
meetings on political and technical issues. VATESI 
has been appointed to act in the capacity of the 
institution coordinating this activity in Lithuania, 
thus it takes part in the evens of the similar type 
and provides information to the interested institu-
tions and consultations on the issues of the nuclear 
tests ban. 

THE COMPREHENSIVE 
NUCLEAR-TEST BAN TREATY
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VATESI Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizi-
nės saugos skyrius yra atsakingas už branduolinės 
energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinės saugos valstybinį re-
glamentavimą ir priežiūrą. Branduolinių medžiagų 
kontrolės ir fizinės saugos skyrius nagrinėja bran-
duolinės energetikos objekto 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. Sky-
rius pagal kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendina-
mi teisės aktai reglamentuojantys branduolinės 
energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinę saugą. Skyriaus darbuo-
tojai vykdo ūkio subjektų patikrinimus fizinės sau-
gos srityje. 

TATENA įgyvendindama 2010–2013 metų Bran-
duolinio saugumo planą (angl. Nuclear security 
plan) ir toliau aktyviai tęsė Branduolinės saugumo 
serijos (angl. Nuclear Security Series) dokumentų 
rengimą ir taip padėdama šalims narėms perimti 
branduolinės energetikos objektų ir branduolinių  

medžiagų fizinės saugos gerąją praktiką. Tarptauti-
nių fizinės saugos ekspertų pastangomis 2012 me-
tais buvo parengtas ir išleistas ne vienas Branduoli-
nės saugos serijos dokumentas. VATESI specialistai 
taip pat aktyviai prisidėjo prie TATENA dokumen-
tų rengimo, teikdami pastabas ar komentarus bei 
dalyvaudami susitikimuose dokumentams rengti. 
VATESI ekspertai buvo kviečiami skaityti paskaitas 
fizinės saugos mokymo kursuose, taip pat kaip eks-
pertai dalyvavo TATENA organizuotame Tarptau-
tinėje fizinės saugos patarėjų misijoje (angl. Inter-
national Physical Protection Advisory Service, IPPAS) 
Kazachstane. 

Tęsiant po nelaimės Fukušima branduolinėje 
elektrinėje Europos Tarybos suburtos Ad Hoc bran-
duolinio saugumo darbo grupės (toliau – angl. 
AHGNS) darbus, VATESI ekspertai dalyvavo ren-
giant siūlymus, kaip stiprinti branduolinį saugumą 
ne tik ES, bet ir kaimyninėse šalyse. 2012 m. AHGNS 
darbo grupė, padedant pirmininkaujančiai Danijai, 
parengė galutinę ataskaitą, kurioje buvo pateikti 
32 gerosios praktikos pavyzdžiai kaip stiprinti bran-
duolinį saugumą šalyse. 

BRANdUOLINIų MEdžIAGų IR 
BRANdUOLINĖS ENERGETIKOS 
OBJEKTų FIzINĖ SAUGA

The Nuclear Materials Control and Physical Se-
curity Division at VATESI is responsible for the state 
regulation and supervision of the physical secu-
rity of the nuclear facilities, nuclear materials and 
the materials of the nuclear fuel cycle. The Nucle-
ar Materials Control and Physical Security Division 
reviews the documents of the entities performing 
the evaluation of the site of the nuclear facility, li-
cence and permit holders, applicants and other 
economic operators involved in the activities with 
nuclear materials, provides comments and conclu-
sions on their acceptability. In accordance with its 
competence, the division supervises the complian-
ce with the legal acts regulating the physical se-
curity of the nuclear facilities, nuclear and nuclear 
fuel cycles materials. The employees of the division 
conduct inspections in the field of physical security. 

In implementing the Nuclear Security Plan for 
2010-2013, the IAEA has been actively preparing 
the Nuclear Security Series documents thus as-
sisting the member states in taking over the best 
practice in the physical security of nuclear facilities 
and nuclear materials. In 2012, numerous 

PHYSICAL SECURITY OF 
NUCLEAR MATERIALS ANd 

NUCLEAR FACILITIES

documents of the Nuclear Security Series were 
issued by the efforts of the international physical 
security experts. VATESI specialists keenly contri-
buted to the preparation of the IAEA documents 
by submitting remarks or comments and partici-
pating in the meetings arranged for this purpose.  
VATESI experts were invited to make presentations 
in the physical security training courses; they also 
took part in the Mission of the International Physi-
cal Protection Advisory Service (IPPAS) in Kazakh-
stan. 

In continuing the works of the Ad Hoc Group 
on Nuclear Security (AHGNS), which had been  es-
tablished by the  European Council after the acci-
dent at Fukushima NPP, VATESI experts took part 
in preparing the proposals on the improvement of 
the nuclear security not only in the EU, but in the 
neighbouring countries as well. In 2012, with the 
assistance of the presiding Denmark, AHGNS drew 
up the final report containing 32 examples of the 
best practice in upgrading the nuclear security in 
the respective country.  

BRANdUoLINIų MEdžIAgų IR 
BRANdUoLINėS ENERgETIkoS 
oBjEkTų FIzINė SAUgA

PHySICAL SECURITy oF 
NUCLEAR MATERIALS ANd 

NUCLEAR FACILITIES
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Vadovaujantis gerąja praktika, kad teisinė fizi-
nės saugos reglamentavimo sistema būtų regulia-
riai peržiūrima, VATESI viršininkas patvirtino Bran-
duolinės saugos reikalavimus BSR-1.6.1-2012. Šie 
reikalavimai pakeitė iki tol galiojusius branduolinės 
energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizi-
nės saugos bendruosius reikalavimus. Atnaujinti 
reikalavimai detaliau reglamentuoja: branduolinės 
energetikos objekto apsaugos zonų rūšis ir jų ap-
saugos sąlygas; radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginio fizinės saugos užtikrinimo tvarką; bran-
duolinės energetikos objektų, branduolinių me-
džiagų, kurių kiekis viršija Lietuvos Respublikos 
branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą 
kiekį, fizinę saugą; branduolinio kuro ciklo medžia-
gų jas vežant fizinę saugą; fizinės saugos užtikrini-
mo plano rengimo, peržiūros, atnaujinimo ir deri-
nimo tvarką.

Tam, kad pareiškėjui ar licencijos turėtojui būtų 
lengviau rengti vieną iš pagrindinių fizinės saugos 
dokumentų, fizinės saugos užtikrinimo planą, buvo 
patvirtintos Branduolinės saugos taisyklės BST-
1.6.1-2012, kurios reglamentuoja fizinės saugos už-
tikrinimo planų struktūrą, turinį bei nurodo kokia 
informacija turi būti pateikta plane. 

VATESI specialistai, siekdami sukurti veiksmingą, 
atitinkančią geriausią tarptautinę praktiką ir TATE-
NA rekomendacijas grėsmių vertinimo mechaniz-
mą, parengė LR Vyriausybės nutarimą „Dėl numa-
tomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei infor-
macijos teikimo Valstybinei atominės energetikos 
saugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
kuris buvo priimtas 2012 m. vasario 2 d. Vadovau-
jantis šiuo nutarimu iš numatomų grėsmių nusta-
tyme ir persvarstyme turinčių dalyvauti institucijų 
(VATESI, LR valstybės saugumo departamentas, LR 
vidaus reikalų ministerija, LR krašto apsaugos mi-
nisterija) atstovų buvo sudaryta Numatomų grės-
mių vertinimo komisija. Komisijos užduotis, gavus 
visą informaciją apie galimas grėsmes iš VATESI, ją 
išanalizuoti, apibendrinti ir pateikti VATESI viršinin-
kui siūlymus dėl numatomų grėsmių nustatymo ir 
persvarstymo. Pagal nutarimu patvirtintą aprašą, 
reikalingą informaciją taip pat turi pateikti LR vals-
tybės saugumo departamentas, LR vidaus reikalų  

ministerija, LR krašto apsaugos ministerija ir kitos 
institucijos galinčios turėti svarbios informacijos, 
reikalingos numatomų grėsmių nustatymui. Tokiu 
būdu buvo sukurtas efektyvus numatomų grėsmių 
branduolinės energetikos objektams, įgyjamoms, 
turimoms, naudojamoms ir vežamoms branduoli-
nėms medžiagoms nustatymo mechanizmas, nes 
būtent numatomos grėsmės pagrindu turi būti 
projektuojama branduolinės energetikos objektų 
ir branduolinių medžiagų fizinės saugos sistema. 

2012 metais buvo suorganizuoti du Numatomų 
grėsmių vertinimo komisijos posėdžiai, kurių metu 
buvo persvarstytos branduolinės energetikos 
objektų numatomos grėsmės bei pateikti siūlymai 
dėl numatomos grėsmės vežamoms branduoli-
nėms medžiagoms. 

By adhering to the best practice to regularly 
revise the legal framework on the physical security 
regulation, VATESI Head approved the Nuclear Sa-
fety Requirements BSR-1.6.1-2012. These require-
ments replaced the previously valid General Requi-
rements for Physical Security of Nuclear Facilities 
and Nuclear Materials. The updated requirements 
in a more detailed way regulate the types of the 
security zones of the nuclear facility and the con-
ditions for their security, the procedure for assu-
ring the physical security of the radioactive waste 
management facility, the physical security of the 
nuclear facilities and nuclear materials when their 
quantity exceeds the quantity which has been set 
forth in Annex 1 to the Law on Nuclear Safety of the  
Republic of Lithuania, the physical security during 
transportation of the nuclear fuel cycle materials, 
the procedure for the preparation, review, upda-
ting and approval of the plan for the assurance of  
the physical security.

To facilitate the preparation of one of the main 
physical security documents by the applicant or 
licensee – the Plan for the Assurance of the Physi-
cal Security, Nuclear Safety Rules BST-1.6.1-2012  

THE STATE REGULATION OF 
PHYSICAL SECURITY. dESIGN 

BASIS THREAT

were approved, which regulate the structure and 
content of the Plan for the Assurance of the Physi-
cal Security and indicate what information has to 
be provided therein. 

With an aim to develop an efficient mechanism 
for the assessment of threats, which would comply 
with the best international practice and the IAEA 
recommendations, VATESI specialists drafted the 
Resolution of the LR Government on the approval 
of the Procedure Regulations for the assessment 
and reassessment of the design basis threat and 
providing information to the State Nuclear Po-
wer Safety Inspectorate, which was adopted on 
2 February 2012.  In line with this Resolution, the 
Commission for the Assessment of the Design Basis 
Threat was established, consisting of the represen-
tatives of the institutions, which have to be invol-
ved in assessing and reassessing the design basis 
(VATESI, the LR State Security Department, the LR 
Ministry of the Interior, the LR Ministry of National 
Defence). After receiving all information about the 
design basis threats from VATESI, the task of the 
Commission is to analyse and summarise this infor-
mation, and then to submit to VATESI Head its pro-
posals on the assessment and reassessment of the 
design basis threat. In accordance with the Proce-
dure Regulations approved by the Resolution, the 
relevant information has to be also provided by LR 
State Security Department, the LR Ministry of the 
Interior, the LR Ministry of National Defence and 
other authorities, which could have important in-
formation relevant to the assessment of the design 
basis threat. Thus an effective mechanism to assess 
the design basis threat to the nuclear facilities, the 
acquired, available, used and transported nuclear 
materials has been developed, because it is the de-
sign basis threat that has to be used as a  funda-
mental approach in designing the physical security  
system of nuclear facilities and nuclear materials. 

In 2012, two meetings of the Commission for 
the Assessment of the Design Basis Threat were 
convened. At the meetings the design basis thre-
ats to the nuclear facilities were reassessed and the 
proposals on the design basis threats to the trans-
ported nuclear materials were provided. 

FIzINĖS SAUGOS VALSTYBINIS 
REGLAMENTAVIMAS. 
NUMATOMA GRĖSMĖ

FIzINėS SAUgoS vALSTyBINIS 
REgLAMENTAvIMAS. 
NUMAToMA gRėSMė

THE STATE REgULATIoN oF 
PHySICAL SECURITy. dESIgN 

BASIS THREAT
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 2012 m. Ignalinos AE pateikė derinimui aikštelės 
-

pildančius dokumentus. Šiame plane pateikiama in-
formacija apie elektrinės aikštelėje esančių branduo-

organizacines ir technines priemones, kurios įgyven-

keliamus reikalavimus bei kaip taikomomis priemo-
-

TESI išnagrinėjo šį dokumentą ir jį suderino. 

Ignalinos AE ruošdamasi pradėti labai mažo ak-
tyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – 
objektas B19-1) eksploatavimą, pagal suderintą su 

-
gos sistemos efektyvumo vertinimą. Objekto B19-1 

sistemos trūkumų, kurie galėtų kliudyti saugiai eks-
ploatuoti objektą, nustatyta nebuvo.

-
tikrinimus Ignalinos AE valdomuose branduolinės 
energetikos objektuose. Pirmasis patikrinimas buvo 

pasirengimu eksploatuoti objektą B19-1. Patikrinimo 
metu buvo vertinami objekto B19-1 karštųjų bandy-

-
krinimu, patikrinta kaip pašalinti šaltųjų bandymų 
metu nustatyti trūkumai. Taip pat buvo patikrinta 
kaip veikia patekimo kontrolės techninės priemonės 
bei objekto signalizacijos priemonės. Patikrinimo 
metu esminių trūkumų, susijusių su Ignalinos AE pa-

-

elementų veikimo sutrikimų nustatyta nebuvo.

2012 m. rugsėjo mėn. VATESI specialistai atliko 
Ignalinos AE izoliuojančios teritorijos stebėjimui bei 
įvertinimui skirtos vaizdo stebėjimo įrangos ir izo-
liuojančios teritorijos apšvietimo sistemos patikrini-
mą. Tamsiuoju paros metu VATESI inspektoriai tikrino 
vaizdo stebėjimo sistemos veikimą, izoliuojančios 
teritorijos apšvietimo sistemą, matavo jos sukuriamą 
apšvietimo lygį. Patikrinimo metu esminių trūkumų, 
susijusių su Ignalinos AE izoliuojančios teritorijos ste-
bėjimui bei įvertinimui skirtos vaizdo stebėjimo įran-
gos veikimu ir izoliuojančios teritorijos apšvietimo 
sistemos veikimu nustatyta nebuvo. 

IGNALINOS AE VALDOMŲ 
BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS 
OBJEKTŲ FIZINĖ SAUGA

In 2012, Ignalina NPP submitted for revision the 
draft plan and the supplementing documents for the 
assurance of the physical security of the site. In the 
plan the information was provided about the orga-
nizational and technical measures of the physical se-
curity system of the nuclear facilities located in the 
site of the power plant, which implement the requi-
rements raised to the physical security of the nuclear 
facility, along with the information how the objecti-
ves of the physical security are attained by applying 
these measures. VATESI reviewed the submitted 
document and approved it.  

Ignalina NPP, by making preparations to start the 
operation of the very low level radioactive waste sto-
rage facility (hereinafter – facility B19-1), performed 

-
curity system in facility B19-1. During the assessment 

facility B19-1, no shortcomings in the system, which 
would interfere with the safe operation of the facility, 

In 2012, VATESI conducted two inspections of the 
physical security in the nuclear facilities managed by 

-
luating the physical security aspects related to the 
preparations to operate B19-1 facility. During the 
inspection, the results of the hot tests in B19-1 faci-
lity, related to the assurance of its physical security, 
were evaluated, and it was also inspected how the 

cold tests, were removed. Moreover, the operation 
of the technical access control means and the alarm 

-

Ignalina NPP preparations to operate the physical se-
curity system of B19-1 facility and to the operation of 
the components of the physical security system itself, 

 In September 2012, VATESI specialists performed 

which had been installed to view and to survey the 
isolating area at Ignalina NPP and the lighting system 
of this area. VATESI specialists inspected the operation 
of the video surveillance system and the lighting sys-
tem of the isolating area beyond the daylight hours, 
measured the level of light produced by the lighting 

-
mings related to the operation of the video surveil-
lance equipment assigned to view and to survey the 
control area at Ignalina NPP and the lighting system 
of the isolating area at Ignalina NPP were found. 

PHYSICAL SECURITY OF 
NUCLEAR FACILITIES 
MANAGED BY IGNALINA NPP

Gerinant Maišiagalos uždarytos radioaktyvių-

saugyklos kaupo nuolatinio stebėjimo sistema. Ši 
sistema leidžia 24/7 stebėti saugyklą iš VĮ RATA pa-
grindinio biuro patalpų ir Vilniaus vyriausiojo poli-
cijos komisariato patalpų, todėl, bandant įvykdyti 
bet kokią neteisėtą veiką nukreiptą prieš objektą, 
yra galimybė nedelsiant reaguoti ir imtis atsako-
mųjų veiksmų. 2006 metais visa saugyklos terito-
rija buvo aptverta specialiais inžineriniais barjerais 
su signalizacijos sistemomis bei atitinkama vaizdo 
stebėjimo sistema. 

VATESI specialistai periodiškai atlieka Maišia-
galos uždarytos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 

sistemos patikrinimas buvo atliktas 2011 metais, 

o objekto priežiūrą vykdanti įmonė įpareigota pa-
gal su VATESI suderintą trūkumų šalinimo planą pa-

pateikė VATESI atskaitas apie pašalintus patikrini-
mo metu nustatytus trūkumus. 

MAIŠIAGALOS UŽDARYTOS 
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ 
SAUGYKLOS FIZINĖ SAUGA

To improve the physical security of the Mai-
šiagala Radioactive Waste Storage Facility, a per-
manent video surveillance system of the pile was 
installed in 2004. When the system is operated, it is 
possible to continuously (24/7) monitor the stora-

Vilnius Chief Police Commissariat, thus, in the case 
of any unauthorised activity against the facility, it 
is possible to immediately act in response and to 
take counteractions. In 2006, the territory of the 
storage facility was fenced by the specially cons-
tructed barriers with the alarm and the video sur-
veillance system. 

VATESI specialists conduct regular inspections 
of the physical security system at the closed Mai-
šiagala radioactive waste storage facility. The last 
inspection of the physical security was conducted 
in 2011. During the inspection, the shortcomings 

performing the supervision of the facility was obli-
gated to remove these shortcomings in line with 
the plan for the elimination of the shortcomings 
agreed with VATESI. In 2012, RATA submitted to 
VATESI the reports about the elimination of the 

PHYSICAL SECURITY OF THE CLO
SED MAIŠIAGALA RADIOACTIVE 
WASTE STORAGE FACILITY

IgNALINoS AE vALdoMų 
BRANdUoLINėS ENERgETIkoS 
oBjEkTų FIzINė SAUgA

PHySICAL SECURITy oF 
NUCLEAR FACILITIES 
MANAgEd By IgNALINA NPP

MAIšIAgALoS UždARyToS 
RAdIoAkTyvIųjų ATLIEkų 
SAUgykLoS FIzINė SAUgA

PHySICAL SECURITy oF 
THE CLoSEd MAIšIAgALA 

RAdIoACTIvE wASTE SToRAgE 
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2012 m. birželio 18 d. įvyko VATESI specialistų 
ir UAB „VAE“ atstovų konsultacinis susitikimas dėl 

-
aiškinimo. Susitikimo metu buvo aptarta, kokia in-

sauga, turėtų būti pateikiama branduolinės elek-
trinės saugos analizės ataskaitoje bei buvo aptarti 

-
tikrinimo plano rengimo aspektai. 

2012 m. UAB „VAE“, vadovaudamasi Branduolinės 
saugos reikalavimais BSR-2.1.3-2010, branduolinės 
elektrinės aikštelės vertinimo metu išanalizavo ir 
įvertinto branduolinės elektrinės aikštelės savybes 

saugos sistemos techninių priemonių taikymui ar 

esanti infrastruktūra, meteorologinės sąlygos bei 
kiti veiksniai. Atitinkamai buvo parengta ir pateikta 
VATESI derinimui branduolinės elektrinės aikštelės 
vertinimo ataskaitos „Fizinės apsaugos priemonių 
taikymo galimybių aprašymas“ dalis.

Šioje ataskaitos dalyje išanalizuotos ir įvertintos 
galimybės potencialiose branduolinės elektrinės 
statybos aikštelėse taikyti šias branduolinės elektri-

vaizdo stebėjimo sistemas, įeigos kontrolės sis-
temas, elektronines/informacines sistemas, ryšio 
priemones, apšvietimo priemones. 

Šios ataskaitos dalies išvadose teigiama, kad 
branduolinės elektrinės aikštelėse nustatyta veiks-
nių, susijusių su meteorologinėmis sąlygomis, to-

-
ra, kurie gali turėti įtakos branduolinės elektrinės 

-
-

mentų panaudojimo galimybes, kiti mažina jų 
panaudojimo efektyvumą ar kelia papildomus rei-
kalavimus eksploatavimo sąlygoms. Nors atskirų 

sistemos elementams gali būti didelė, jų poveikis 
gali būti sumažintas iki priimtino lygio arba visiškai 
pašalintas, taikant tam tikras kompensuojančias 
priemones. Dalis tokių priemonių turi būti numaty-

saugos sistemos projektavimo ir statybos metu, ki-
tos turi būti taikomos eksploatuojant branduolinę 
elektrinę.

Įvertinus aplinkos veiksnių keliamus apriboji-
mus ar galimus jų poveikio padarinius, taip pat 
ir galimas taikyti šiuos poveikius mažinančias ar 
kompensuojančias priemones, teigiama, kad visos 

-
mos potencialiose branduolinės elektrinės aikšte-
lėse gali būti įdiegtos ir sėkmingai eksploatuoja-
mos. 

UAB „VISAGINO ATOMINĖ 
ELEKTRINĖ“ FIZINĖ SAUGA

On 18 June 2012, the meeting was held among 
the VATESI specialists and the representatives of 
VAE UAB for consultations regarding the physical 

implementation. At the meeting its was discussed 
  fo ytiruces lacisyhp ot detaler ,noitamrofni tahw

the nuclear power plant, should be provided in the 
Safety Analysis Report of the nuclear power plant, 
as  well as the aspects of drawing up the initial plan 
for the assurance of the physical security of the 
nuclear power plant. 

In 2012, during the evaluation of the site of 
the nuclear power plant, VAE UAB, by adhering to 
Nuclear Safety Requirements BSR-2.1.3-2010, had 
analysed and assessed the characteristics of the 
site and its environment that could impact the ap-

-
res of the physical security system: the topography 
of the area, infrastructure located in the proximity 
to the site, meteorological conditions and other 
factors. Respectively, the the section about Physi-

In the mentioned Section the possibilities to 
apply the following technical measures of the 
physical security system in the alternative sites of 
the nuclear power plant were analysed and asses-
sed: physical barriers, security alarms systems, vi-
deo surveillance systems, access control systems, 
electronic/information systems, means of commu-
nication, lighting installations.  

PHYSICAL SECURITY OF 
VISAGINO ATOMINĖ 

ELEKTRINĖ UAB

The conclusions of this Section provide that in 
the sites of the nuclear power plant there are cer-
tain factors, related to the meteorological condi-
tions, topographic characteristics of the sites and 
the infrastructure, which could impact the opera-
tion of the physical security system of the nuclear 
power plant. Part of these factors are restricting the 
options of using certain components of the physi-

-
ency of the use of these components and are im-
posing additional requirements for the operating 
conditions. Although the impact of the individual 
factors of the environment on certain elements 
of the physical security system may be quite si-

their impact can be either reduced till the accep-
table level or completely eliminated. Part of such 
measures have to be projected and implemented 
in designing and constructing the nuclear power 
plant and its physical security system, other can be 
applied during the operation of the nuclear power 
plant.

After assessing the restrictions caused by the en-
vironmental factors or the potential consequences 
of their impact, as well as the possible measures for 
decreasing or compensating these impacts, it has 
been stated that all mandatory systems related to 
the physical security of the facility can be installed 
and successfully operated in the alternative sites of 
the nuclear power plant. 

cal Security Measures of the Report on the Site 
Evaluation of the Nuclear Power Plant was drawn 
up and submitted for the approval by VATESI.   

UAB „vISAgINo AToMINė 
ELEkTRINė“ FIzINė SAUgA

PHySICAL SECURITy 
oF vISAgINo AToMINė 
ELEkTRINė UAB
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PAGRINdINIų TEISĖS AKTų 
SISTEMOS TOBULINIMAS 
LIETUVOJE

Siekiant įgyvendinti 2011 m. priimtų 12 įstaty-
mų (Lietuvos Respublikos branduolinės energijos 
įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respubli-
kos branduolinės saugos, Lietuvos Respublikos ra-
dioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo 
įstatymas, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos 
įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 81, 82, 83, 84, 10, 11, 12, 
20, 21, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo 
pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 71, 
101 straipsniais ir 9, 25, 26, 27 straipsnių pripažini-
mo netekusiais galios įstatymo ir kiti), 2012 metais 
buvo priimti šie pagrindiniai teisės aktai, svarbūs 
planuojamai branduolinės energetikos infrastruk-
tūros plėtrai:

•	 Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vie-
tos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvar-
kos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 83. 

•	 Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo 
bei informacijos teikimo Valstybinei atominės 
energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127. 

•	 Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos 
radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komi-
sijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimu 
Nr. 326 (nauja redakcija).

•	 Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų 
ir leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. 
nutarimu Nr. 722.

•	 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rug-
pjūčio 29 d. nutarimas Nr. 1037 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. 
nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rin-
kliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąži-
nimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Siekiant toliau tobulinti branduolinės saugos 
reglamentavimo sistemą, 2012 metais inicijuotas ir 
toliau tobulinamas Lietuvos Respublikos branduo-
linės energijos įstatymo pakeitimas, kurio tikslai 
yra: 

•	 įtvirtinti reikalavimą vykdyti asmenų, įdarbina-
mų ir dirbančių branduolinės energetikos objek-
to statybos aikštelėje ar siekiančių gauti leidimą 
patekti be palydos, patikrinimą dėl patikimumo 
ir reikalavimą, kad branduolinės energetikos 
objekto statybos aikštėje galėtų būti apžiūrimi ir 
tikrinami asmenys ir transporto priemonės;

•	 sukurti branduolinių (atominių) elektrinių vado-
vaujančių darbuotojų, dirbančių licencijos turė-
tojui darbo sutarties pagrindu, atestavimo siste-
mą; 

•	 sukurti sistemą, užtikrinančią, kad branduolinių 
(atominių) elektrinių branduolinę, radiacinę ir fi-
zinę saugą, taip pat branduolinių medžiagų aps-
kaitą ir kontrolę užtikrina kompetentingi darbuo-
tojai.

2012 m. VATESI specialistai taip pat dalyvavo ki-
toms institucijoms rengiant planuojamai branduo-
linės energetikos infrastruktūros plėtrai svarbius 
teisės aktus, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos ato-
minės elektrinės įstatymo pakeitimo įstatymą ir su 
juo susijusius kitus įstatymų pakeitimus. 

In 2012, to implement 12 Laws which had been 
passed in 2011 (the Law Amending the Law on 
Nuclear Energy of the Republic of Lithuania, the 
Law on Nuclear Safety of the Republic of Lithuania, 
the Law Amending the Law on Radioactive Waste 
Management of the Republic of Lithuania, the Law 
Amending Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 81, 82, 83, 84, 10, 
11, 12, 20, 21, 22, Amending and Supplementing 
the Title of Chapter 8, Supplementing with Articles 
71, 101 and Revoking the Validity of Articles 9, 25, 
26, 27 of the Law on Radiation Protection of the Re-
public of Lithuania, the following legal acts, which 
are important to the projected development of the 
nuclear energy infrastructure, were passed:

•	 The Procedure Regulations for Reviewing the 
Report on the Evaluation of the Site (the Cons-
truction Site) of the Nuclear Power Plant, appro-
ved by Resolution No. 83 of the Government of 
the Republic of Lithuania of 25 January 2012;

•	 The Procedure Regulations for Identifying and 
Reassessing the Design Basis Threats and Pro-
viding Information to the State Nuclear Power 
Safety Inspectorate, approved by Resolution No. 
127 of the Government of the Republic of Lithu-
ania of 2 February 2012;

•	 The Procedure Regulations for Submitting to the 
European Commission the Data about the Acti-
vity Involving the Radioactive Waste Disposal, 
approved by Resolution No. 326 of the Govern-
ment of the  Republic of Lithuania of 28 March 
2012 (new revision); 

UPGRAdING THE LEGAL 
FRAMEWORK OF LITHUANIA

•	 The Rules for Issuing Licences and Permits for 
Operations in the Nuclear Energy Sector appro-
ved by Resolution  No. 722 of the Government of 
the Republic of Lithuania of 20 June 2012;

•	 Resolution No. 1037 of the Government of the 
Republic of Lithuania of 29 August 2012 Regar-
ding the Amendment of  Resolution No. 1458 of 
the LR Government  of 15 December 2000 on 
the Approval of the Specific State Levy Amounts 
as well as the Procedure for Payment and Refun-
ding the Levy.

To further improve the nuclear energy regu-
lation system, the amendment of the Law on 
Nuclear Energy of the Republic of Lithuania was 
initiated in 2012 and has been further elaborated 
to accomplish the following goals:

•	 To embed the requirement to assess the relia-
bility of the persons who are being employed 
and are working in the construction site of the 
nuclear facility or who are seeking to obtain a 
permit to enter the site without being accompa-
nied, and the requirement that the persons and 
means of transport in the construction site of 
the nuclear facility could be visually inspected 
and searched;

•	 To develop the qualification assessment system 
for the management staff employed by the li-
censee on the basis on the Employment Agree-
ment; 

•	 To develop the system ensuring that the nucle-
ar safety, radiation safety and physical security 
assurance at the nuclear power plants as well as 
the accounting and control of the nuclear ma-
terials are performed by the competent emplo-
yees. 

In 2012, VATESI specialists in drafting the legal 
acts that are important to the planned develo-
pment of the nuclear energy infrastructure by ot-
her institutions, for example, the Law Amending 
the Law on Nuclear Power Plant of the Republic 
of Lithuania and the amendments of other Laws 
related thereto. 

PAgRINdINIų TEISėS AkTų 
SISTEMoS ToBULINIMAS 
LIETUvojE

UPgRAdINg THE LEgAL 
FRAMEwoRk oF LITHUANIA
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Tam, kad Lietuvoje planuojama statyti nauja 
branduolinė elektrinė būtų saugiai eksploatuoja-
ma ir atitiktų kiek įmanoma aukštesnį saugos lygį, 
būtina sukurti ir nuolat tobulinti branduolinės sau-
gos reikalavimų sistemą, užtikrinančią šių tikslų pa-
siekimą. 

Užsibrėžtas tikslas – 2012–2014 metais sukurti 
branduolinės saugos reikalavimų sistemą sėkmin-
gam naujos branduolinės elektrinės licencijavimui.

2012 metais didžiausias dėmesys buvo skir-
tas teisės akto „Branduolinės elektrinės projektas“ 
rengimui. Rengiant šį teisės aktą buvo atsižvelgta 
į TATENA saugos reikalavimus SSR 2/1, taip pat į 
WENRA saugos tikslus naujiems branduoliniams 
reaktoriams bei kitų tarptautinių organizacijų bei 
šalių gerąją praktiką. 2012 m. pradžioje teisės akto 
„Branduolinės elektrinės projektas“ projektas buvo 
pateiktas suinteresuotų organizacijų pastaboms. 
Gautos pastabos buvo įvertintos ir 2012 m. pabai-
goje buvo parengtas atnaujintas teisės akto „Bran-
duolinės elektrinės projektas“ projekto variantas. 
Planuojama darbą užbaigti 2013 metų viduryje.

Taip pat 2012 m. VATESI specialistai rengė šiuos 
naujus branduolinės saugos reikalavimus ir taisykles:
• Branduolinės energetikos objekto statyba;
• Branduolinės elektrinės eksploatavimas;
• Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama 

eksploatuoti;
• Deterministinė saugos analizė;
• Tikimybinė saugos analizė;
• Branduolinės elektrinės reaktoriaus aktyviosios 

zonos sistemų projektavimas, įrengimas ir eks-
ploatavimas;

• Branduolinės elektrinės reaktoriaus aušinimo 
sistemų projektavimas, įrengimas ir eksploatavi-
mas;

• Branduolinės elektrinės matavimo ir valdymo 
įrangos projektavimas, įrengimas ir eksploatavi-
mas;

• Branduolinės elektrinės reaktoriaus apsauginio 
gaubto sistemų projektavimas, įrengimas ir eks-
ploatavimas.
Planuojama šiuos teisės aktus priimti 2013–2014 

metais. 

BRANDUOLINĖS SAUGOS 
REIKALAVIMŲ IR TAISYKLIŲ 
KŪRIMAS

To assure that the nuclear power plant, which 
in planned to be constructed in Lithuania, would be 
safely operated and would comply with the highest 
possible safety level, it is necessary to develop and 
to continuously upgrade the system of the nuclear 
safety requirements enabling to accomplish these 
goals. 

The set target – in the period of 2012-2014 to de-
velop the system of nuclear safety requirements for 
the successful licensing of the new nuclear power 
plant.  

-
ting the legal act The Design of the Nuclear Power 
Plant. In drafting this legal act, the requirements 
of the IAEA Safety Standard No. SSR 2/1 Safety of 
Nuclear Power Plants: Design were taken into con-
sideration along with the WENRA safety reference 
levels for new nuclear reactors and the best practice 
of other countries and organisations. At the begin-
ning of 2012, the draft legal act The Design of the 
Nuclear Power Plant was submitted for comments 
of the interested organisations. The received com-
ments were taken into account, and at the end of 
2012 the updated draft of the legal act The Design 
of the Nuclear Power Plant was prepared. It is being 

middle of 2013. 
In addition to that, in 2012 VATESI specialists 

were preparing the following new requirements 
and rules for nuclear safety:  
• Construction of a Nuclear Facility;
• Operation of a Nuclear facility;
• Commissioning of a Nuclear facility;
• Deterministic Safety Analysis;
• Probabilistic Safety Analysis;
• Design, Installation and Operation of the Core 

Systems of the Nuclear Power Plant’s Reactor; 
• Design, Installation and Operation of the Cooling 

Systems of the Nuclear Power Plant’s Reactor;
• Design, Installation and Operation of the Instru-

mentation and Control Equipment of the Nuclear 
Power Plant; 

• Design, Installation and Operation of the Con-

Reactor. 
It is being planned to adopt these legal acts in 

2013-2014. 

DEVELOPMENT OF NUCLEAR 
SAFETY REQUIREMENTS AND 
RULES

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduo-
linės saugos įstatymu prieš pradedant rengti bran-
duolinės elektrinės projektą, pritaikytą konkrečiai 
statybos vietai (aikštelei), turi būti atlikta branduo-
linės elektrinės statybos vietos (aikštelės) saugos 
analizė ir pagrindimas. Šios analizės ir pagrindimo 
rezultatai pateikiami branduolinės elektrinės aikš-
telės vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita), ku-
rioje turi būti nustatyti visi su aikštele ar jos aplinka 
susiję veiksniai, galintys turėti įtakos branduolinės 

parengties planavimą, ir pasiūlytos aikštelės trū-
kumus kompensuojančios priemonės, jeigu tokie 
trūkumai būtų nustatyti. Ši branduolinės elektrinės 
statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaita turi 
būti suderinta su VATESI.

Branduolinės elektrinės statybos vietos (aikšte-
lės) vertinimą atlikti ir vertinimo ataskaitą parengti 
turi jos statyba ir eksploatavimu suinteresuota įmo-
nė, o peržiūrėti ir įvertinti – VATESI kartu su kitomis 
Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstaty-
me nurodytomis institucijomis – LR sveikatos ap-
saugos ministerija, Civilinės aviacijos administraci-
ja, Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnyba bei Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamentu. Šios institucijos daly-
vauja ataskaitos peržiūros procese, nes dėl galimų 
poveikių branduolinės elektrinės saugai gausos ir 
pobūdžio, aikštelės vertinimas siejasi su daugeliu 
sričių – meteorologija, hidrologija, geologija, avia-
cija, avarine parengtimi ir kitomis. VATESI, vadovau-
damasi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos 
įstatymo nuostatomis, parengė LR Vyriausybės  

BRANDUOLINĖS ELEKTRINĖS 
AIKŠTELĖS VERTINIMAS

nutarimą, detaliau reglamentuojantį branduolinės 
elektrinės aikštelės vertinimo ataskaitos peržiūros 
tvarką.

2011 m. UAB „VAE“, atsakinga už naujos bran-
duolinės elektrinės statybos projekto parengia-
muosius darbus, pateikė VATESI peržiūrai ir įverti-
nimui „Visagino branduolinės elektrinės aikštelės 
vertinimo ataskaitą“ (toliau – Ataskaita). Aikštelės 
vertinimo darbai buvo atliekami vadovaujantis 
VATESI patvirtintais branduolinės saugos reikalavi-
mais BSR-2.1.3-2010 ir atsižvelgiant į TATENA sau-
gos reikalavimus NS-R-3 bei su šiais reikalavimais 
susijusius TATENA saugos vadovus. 

Ataskaitoje išanalizuotos Visagino atominės 
elektrinės statybai pasirinktos dvi (rytinė ir vakari-
nė) alternatyvios aikštelės, esančios šalia galutinai 
sustabdytos Ignalinos atominės elektrinės. Taip pat 
dokumente pateikta išvada, kad abi pasirinktos 
alternatyvios aikštelės yra tinkamos branduolinės 
elektrinės statybai ir eksploatavimui, o nustatyti jų 
trūkumai gali būti kompensuojami techninėmis ir 
(arba) organizacinėmis priemonėmis.

 VATESI specialistai šią Ataskaitą išanalizavo 
ir pateikė savo pastabas. Šios pastabos buvo aptar-
tos konsultacijų su UAB „VAE“ atstovais metu. Taip 
pat savo pastabas pateikė ir kitos aikštelės verti-
nimo procese dalyvaujančios institucijos. 2012 m. 
pabaigoje, pagal pateiktas pastabas, buvo pateikta 
pataisyta Ataskaita pakartotinei VATESI ir kitų insti-

pradžioje ir priimti atitinkamą sprendimą dėl jos 
priimtinumo. 

BRANdUoLINėS SAUgoS 
REIkALAvIMų IR TAISykLIų 
kūRIMAS

dEvELoPMENT oF NUCLEAR 
SAFETy REqUIREMENTS ANd 
RULES

BRANdUoLINėS ELEkTRINėS 
AIkšTELėS vERTINIMAS
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Pursuant to the Law on Nuclear Safety of the 
Republic of Lithuania, before commencing the 

site (construction site), the safety analysis of the 
site of the nuclear power plant (the construction 

-
-

cation of safety are presented in the Report on the 
Site Evaluation of the Nuclear Power Plant (herei-
nafter – the Report), where all factors related to 
the site or its environment that could impact the 
NPP’s safety, including the physical security and 
planning of the emergency preparedness, have to 

to be proposed. This Report has to be agreed with 
VATESI.  

The evaluation of the site (the construction site) 
of the nuclear power plant has to be performed 
and the evaluation report has to be submitted by 
the company which is interested in its construction 
and operation, and the Report has to be reviewed 
and assessed by VATESI together with other insti-
tutions listed in the Law on Nuclear Safety of the 
Republic of Lithuania  –  the LR Ministry of Health, 
Civil Aviation Authority, Lithuanian Geological Sur-
vey, Lithuanian Hydro Meteorological Service, Fire 
Safety and Rescue Department. These institutions 
are involved in the process of reviewing the Report, 
because the site evaluation, due to the abundance 
and the complexity of the possible impacts on the 
safety of the power plant, covers many areas – me-
trology, hydrology, geology, aviation, emergency 
preparedness and others. VATESI, in line with the 
provisions of the Law on Nuclear Safety of the Re-
public of Lithuania, drafted the Resolution of the  

EVALUATION OF THE SITE OF 
THE NEW NUCLEAR POWER 
PLANT

LR Government, explicitly regulating the procedu-
re for reviewing the Report on the Site Evaluation 
of the Nuclear Power Plant.  

In 2011, VAE UAB responsible for the prepara-
tory works for the construction of the new nucle-
ar power plant submitted the Report on the Site 
Evaluation of Visaginas Nuclear Power Plant (herei-
nafter – the Report) for its review and assessment 
by VATESI. The site evaluation works were perfor-
med in accordance with the Nuclear Safety Requi-
rements BSR-2.1.3-2010, approved by VATESI, the 
IAEA Safety Requirements NS-R-3 and the IAEA 
safety manuals related with the aforesaid require-
ments. 

In the Report two alternative sites (the eastern 
and the western), which had been selected for the 
construction of Visaginas Nuclear Power Plant, lo-

Ignalina Nuclear Power Plant, were analysed. Besi-
des, the conclusion provided in the document sta-
ted that both sites are suitable for the construction 
and operation of the nuclear power plant, and the 

-
pensated by the technical and/or organisational 
measures.

 VATESI specialists analysed the report and 
provided their comments, which were analysed 
during the consultations held with the representa-
tives of VAE UAB. The comments were also provi-
ded by other institutions involved in the site eva-
luation. At the end of 2012, after revising the Re-
port in accordance with the submitted comments, 
it was resubmitted for the review by VATESI and 
other institutions. It is being planned to complete 
the review and to make the respective decision on 
its acceptability at the beginning of 2013.  

2012  metais  konsultacinių  susitikimų  tarp 
UAB „Visagino atominė elektrinė“ ir VATESI metu 
buvo aptarti įvairūs su sauga susiję einamieji klau-
simai įgyvendinant naujos branduolinės elektrinės -
projektą. 

Saugos reikalavimai naujos branduolinės 
elektrinės projektui

VATESI 2012 m. pradžioje parengė ir suintere-
suotoms organizacijoms pateikė pastaboms bran-
duolinės saugos reikalavimų projektą „Branduoli-
nės elektrinės projektas“. Konsultacijų metu buvo 
aptartos šiame teisės akto projekte nustatytų rei-
kalavimų nuostatos – būtinybė užtikrinti pakan-
kamą konservatyvumą rengiant naujos branduoli-
nės elektrinės projektą, išorinių pavojų vertinimas 
(pavyzdžiui, stiprus vėjas, miško gaisras, sunkaus 
lėktuvo sudužimas ir kiti), pagrindiniai saugos už-
daviniai, konstrukcijų, sistemų ir komponentų kla-

turi būti įdiegtos naujos branduolinės elektrinės 
projekte, atsižvelgiant į įgytą patirtį po avarijos Fu-
kušima Daiči branduolinėje elektrinėje, apsauginio 
gaubto sistemos ypatumai ir kiti. VATESI specialis-
tai įvertino suinteresuotų organizacijų pateiktus 
pasiūlymus, taip pat konsultacijų metu pasiektus 
susitarimus ir 2012 m. pabaigoje parengė atnau-
jintą branduolinės saugos reikalavimų projekto 
„Branduolinės elektrinės projektas“ variantą. Pla-
nuojama, kad konsultacijos dėl saugos reikalavimų 
naujos branduolinės elektrinės projektui bus tęsia-
mos ir 2013 metais.

Aikštelės naujos branduolinės elektrinės sta-
tybai vertinimas

2011 m. UAB „VAE“ pateikė VATESI peržiūrai ir 
įvertinimui Visagino atominės elektrinės aikštelės 
vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita). Konsul-
tacijų metu buvo aptarti klausimai, susiję su šioje 

taikymo bei reagavimo į ekstremalias situacijas 
galimybėmis, galutinio šilumos sugėriklio savybių 
ir užtvindymo pavojaus, radioaktyviųjų medžiagų 
sklaidos ir gyventojų pasiskirstymo, žmogaus su-
keltų bei meteorologinių pavojų vertinimo klausi-
mai. UAB „VAE“, atsižvelgusi į VATESI pateiktas pas-
tabas bei konsultacijų metu pasiektus susitarimus, 
2012 m. pabaigoje pateikė patikslintą Ataskaitą.  

UAB „VISAGINO ATOMINĖ 
ELEKTRINĖ“ KONSULTAVIMAS

Naujos branduolinės elektrinės techninė 

Naujos branduolinės elektrinės projekto techni-
-

tytas LR branduolinės energijos įstatyme. Konsulta-
cijų metu buvo aptartos VATESI specialistų išsakytos 
pastabos dėl UAB „VAE“ pasiūlyto techninės speci-

reikalavimų tikimybinei saugos analizei, pasitvirti-
nusios inžinerinės praktikos taikymo, konstrukcijų, 
sistemų ir komponentų projektavimo, įskaitant jų 

analizei ir kiti. 

Pasirengiamieji darbai naujos branduolinės 
elektrinės aikštelėje

Konsultacijų metu buvo aptarti pasirengiamie-
ji darbai naujos branduolinės elektrinės aikštelė-
je. Šie darbai apimtų kasimo darbus, konstrukcijų, 
skirtų tolimesniems statybos darbams vykdyti, 
sumontavimą ir kita. Pasirengiamieji darbai, kaip 
numatyta Branduolinės elektrinės įstatyme, būtų 
vykdomi pagal teisės aktų nustatyta tvarka sude-
rintą projektą. Šiame derinime taip pat dalyvaus ir 
VATESI.

Patikrinimai statybos metu ir standartų tai-
kymas

Patikrinimų statybos metu tikslas – užtikrinti, 
kad įrengti branduolinės elektrinės konstrukcijos ir 
įrengimai atitinka projektą ir saugos reikalavimus. 
Šiuos patikrinimus organizuotų ir atliktų tiek licen-
cijos turėtojas – atsakingas už statomo objekto 
saugą, tiek VATESI, atsakinga už branduolinės sau-
gos valstybinę priežiūrą. Konsultacijų metu buvo 
diskutuota apie patikrinimų programą, kurią pa-
rengtų ir vykdytų licencijos turėtojas. VATESI, įver-
tinusi šią programą, konstrukcijų ir įrengimų įtaką 

-
grįstą saugos analizės ataskaitoje bei kitus saugą 
pagrindžiančius dokumentus, taip pat suplanuotų 
ir vykdytų patikrinimus. Konsultacijų metu aptarta 
kokie standartai galėtų būti taikomi projektuojant 
saugai svarbius slėginius įrenginius. 

EvALUATIoN oF THE SITE oF 
THE NEw NUCLEAR PowER 
PLANT

UAB „vISAgINo AToMINė 
ELEkTRINė“ koNSULTAvIMAS
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In 2012, various current safety-related issues in 
implementing the project for the new nuclear po-
wer plant were discussed at the consultancy mee-
tings between Visagino Atominė Elektrinė UAB and 
VATESI.  

Safety requirements for the design of the 
new nuclear power plant

At the beginning of 2012, VATESI drafted the 
nuclear safety requirements The Design of the Nucle-
ar Power Plant and submitted the document to the 
interested organisations for their comments.  Du-
ring the consultations the provisions of the requi-
rements laid down in this legal act – the necessity 
to assure the sufficient conservatism in preparing 
the design of the new nuclear power plant, the 
evaluation of the external risks (e.g. strong wind, 
fire in woods, crash of a large aircraft, etc.), the 
main safety goals, the classification of structures, 
systems and components, the safety improvement 
measures to be implemented in the design of the 
new nuclear power plant with regard to the expe-
rience gained after the accident at Fukushima Daii-
chi Nuclear Power Plant, the characteristics of the 
confinement, etc. – were discussed. VATESI speci-
alists took into account the proposals provided by 
the interested organizations and the agreements 
reached during the consultations, and at the end of 
2012 drafted an updated version of the nuclear sa-
fety requirements The Design of the Nuclear Power 
Plant. It is being planned that the consultations on 
the requirements for the safety of the new nuclear 
power plant will be continued in 2013 as well.  

PROVIdING CONSULTATIONS 
TO VISAGINO ATOMINĖ 
ELEKTRINĖ UAB

Evaluation of the construction site of the new 
nuclear power plant

In 2011, VAE UAB submitted the Report on the 
Site Evaluation of Visaginas Nuclear Power Plant 
(hereinafter – the Report) for review and revision 
by VATESI. During the consultations the issues rela-
ted to the application of the physical security me-
asures indicated in the Report, and the response 
options to emergency situations, the assessment 
of the characteristics of the ultimate heat sink, the 
risks of flood, the dispersion of radioactive subs-
tances and density of the population, the issues 
of assessing the hazards posed by human activity 
and meteorological risks were discussed. At the 
end of 2012, with regard to the comments provi-
ded by VATESI and the agreements reached during 
the consultations, VAE UAB submitted the revised 
report at the end of 2012. 

The Technical Specification of the new nucle-
ar power plant

The reconciliation of the Technical Specification 
of the project of the new nuclear power plant with 
VATESI is prescribed by the Law on Nuclear Energy 
of the Republic of Lithuania. During the consulta-
tions the remarks, which had been voiced by VATE-
SI specialists on the draft content of the Technical 
Specification proposed by VAE UAB, were discussed 
– the relevance of the standards, the requirements 
for the probabilistic safety analysis, the proven en-
gineering practice, the design of the structures, 
systems and components, including their safety 
and quality classification, the requirements for the 
accident analysis, etc. 

Preparatory works on the site of the new 
nuclear power plant 

During the consultations the preparatory works 
on the site of the new nuclear power plant were dis-
cussed. These works would cover the earthworks, 
erection of structures to be used for further cons-
truction works, assembling and others.  Pursuant 
to the Law on Nuclear Power Plant, the preparato-
ry works would be undertaken in accordance with 
the project, approved according to the procedure 
set forth in the legal acts. VATESI will be involved in 
the revision and approval of the project. 

Inspections during construction and adhe-
ring to standards

The objective of the inspections conducted in 
the process of construction is to assure that the 
installed structures and equipment at the nuclear 
power plant comply with the design and the safety 
requirements. These inspections would be organi-
sed by both – the licensee as the entity responsible 
for the safety of the facility under construction, and 
VATESI as the authority responsible for the state 
supervision of nuclear safety. During the consul-
tations, the inspection programme to be prepared 
and implemented by the licensee was discussed. 
After reviewing the programme and the impact of 
the structures and equipment on safety, i.e. their 
safety classification, which is set and justified in 
the safety analysis report, as well as other safety 
justification documents, VATESI would also plan 
and conduct the inspections. During the consul-
tations the standards, which should be applied in 
designing the safety-important pressure boundary 
equipment, were discussed as well. 

PRovIdINg CoNSULTATIoNS 
To vISAgINo AToMINė 
ELEkTRINė UAB
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From the very beginning of its activity VATESI 
-

tional cooperation. The international community 
should not feel any uncertainties about Lithuania’s 
capability to assure proper functioning of the 
nuclear safety regulation and supervision system. 

When in July 2011 it became known that an 
advanced boiling water reactor (ABWR) is plan-
ned to be constructed in Lithuania, VATESI started 
purposeful preparations for the review and assess-
ment of this reactor.  Currently 4 reactors of ABWR 
type are operated in Japan, and 4 are under cons-
truction – 2 in Japan and 2 in Taiwan.   

In 2012, the cooperation with the NRA, the 
nuclear safety regulatory authority of Japan, and 
with the U.S. NRC was further continued. On 20-24 
February 2012, VATESI together with the U.S. NRC 
arranged a seminar Review of documents for issuing 
a licence for the construction of a nuclear power plant. 
The seminar was attended by VATESI specialists 
and the representatives of other state authorities 
(the Ministry of the Environment, the Environmen-
tal Protection Agency, the Fire Safety and Rescue 
Department) and the technical support organisa-
tions (LEI, CPTS, VGTU and KTU). At the seminar the 
lectures were delivered by the American specialists 

energy. The objective of the seminar – to improve 
the competences of VATESI specialists and other 
institutions and organisations in getting ready for 
the licensing process of the new nuclear power 
plant. The seminar was focused on the principles of 
reviewing the safety analysis report as the most im-
portant document for issuing a licence. Moreover, 
the accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant was reviewed and the latest requirements for 
the US nuclear power plants, which had been in-
troduced by taking into account the consequences 
of this accident, were presented at the seminar.  

On 24 February 2012, the meeting of VATESI and 
the U.S. NRC representatives was held to present 
the most important assignments for licensing the 
new nuclear power plant in Lithuania – the process 
of reviewing and assessing the site evaluation re-
port and the nuclear safety requirements, and to 
discuss the trends of further cooperation, inclu-
ding similar seminars.  

On 14 March 2012, the tripartite meeting 
among the representatives of VATESI, the U.S. NRC 
and the NRA of Japan took place in Washington. 
At the meeting the outstanding issues of nuclear 
safety were discussed, and it was also agreed that 
VATESI will prepare the list of the priority subjects, 
which would be of critical importance in licensing 
the ABWR design in Lithuania, for consideration 
by the U.S. NRC and Japan’s NRA specialists. This list 
would serve as the basis for further planning of 
the seminars and meetings. The list was prepared 
by VATESI specialists in June and submitted for the 
review by the colleagues from the USA and Japan. 
It is being planned to continue this cooperation in 
2013 as well. 

COOPERATION WITH NUCLEAR 
SAFETY REGULATORY INSTITU
TIONS OF OTHER COUNTRY

CooPERATIoN wITH NUCLEAR 
SAFETy REgULAToRy 

INSTITUTIoNS oF oTHER CoUNTRy

VATESI nuo pat veiklos pradžios didelį 
dėmesį skyrė tarptautiniam bendradarbiavimui. 
Tarptautinei bendruomenei neturi kilti jokių 
abejonių dėl Lietuvos gebėjimų užtikrinti deramą 
branduolinės saugos reguliavimo ir priežiūros 
sistemos funkcionavimą.

2011 m. liepos mėn. paaiškėjus, kad planuojama 
Lietuvoje pastatyti pažangųjį verdančio vandens 
reaktorių (angl. Advanced Boiling Water Reactor, 
ABWR), VATESI pradėjo kryptingai ruoštis šio 
reaktoriaus saugos peržiūrai ir įvertinimui. Šiuo 
metu 4 ABWR tipo reaktoriai yra eksploatuojami 
Japonijoje, o 4 yra statomi – 2 Japonijoje, 2 Taivane. 

2012 m. toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas 
su Japonijos branduolinės saugos reguliavimo 
institucija NRA ir JAV NRC. 2012 m. vasario 20–24 
dienomis VATESI kartu su JAV NRC organizavo 
seminarą „Branduolinės elektrinės statybos 
licencijos dokumentų peržiūra“. Jame dalyvavo 
VATESI specialistai, taip pat kitų valstybės 
institucijų (Aplinkos ministerijos, Aplinkos 
apsaugos agentūros, Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento) bei mokslinės 
techninės paramos organizacijų (LEI, FTMC, VGTU 
ir KTU) atstovai. Seminaro metu paskaitas skaitė 
Jungtinių Amerikos Valstijų specialistai, turintys 
ilgametę patirtį branduolinės energetikos srityje. 
Šio seminaro tikslas – tobulinti VATESI bei kitų 
institucijų bei organizacijų specialistų gebėjimus, 
rengiantis naujos branduolinės elektrinės 
licencijavimo procesui. Seminaro metu didžiausias 
dėmesys buvo skiriamas saugos analizės ataskaitos 
– kaip svarbiausio licencijavimo dokumento – 
peržiūros principams. Taip pat buvo apžvelgta 
avarija, įvykusi Fukušimos Daiči branduolinėje 
elektrinėje, supažindinta su naujais reikalavimais 
JAV branduolinėms elektrinėms, kurie parengti 
atsižvelgiant į šios avarijos padarinius. 

2012 m. vasario 24 d. įvyko VATESI ir JAV NRC 
atstovų pasitarimas, kuriame buvo pristatyti 
svarbiausi pasirengimo licencijuoti naują 
branduolinę elektrinę Lietuvoje darbai – aikštelės 
vertinimo ataskaitos peržiūros ir įvertinimo bei 

BENdRAdARBIAvIMAS SU kITų 
šALIų BRANdUoLINę SAUgą 
REgULIUojANčIoMIS 
INSTITUCIjoMIS

branduolinės saugos reikalavimų eiga, buvo 
aptartos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys, 
įskaitant ir panašių seminarų organizavimą.   

2012 m. kovo 14 d. Vašingtone įvyko trišalis JAV 
NRC, Japonijos NRA ir VATESI atstovų susitikimas. 
Šiame susitikime buvo aptarti aktualūs 
branduolinės saugos klausimai, taip pat buvo 
sutarta, kad VATESI parengs prioritetinių temų, 
kurios būtų itin svarbios licencijuojant ABWR 
reaktoriaus projektą Lietuvoje, sąrašą JAV NRC ir 
Japonijos NRA specialistų peržiūrai. Remiantis šiuo 
sąrašu vyktų tolimesnių susitikimų bei seminarų 
planavimas. Tokį sąrašą VATESI specialistai birželio 
mėn. parengė ir pateikė įvertinti kolegoms iš JAV 
ir Japonijos. Planuojama tęsti bendradarbiavimą ir 
2013 metais.
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TARPTAUTINIS
 BENDRADARBIAVIMAS

INTERNATIoNAL CooPERATIoN
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Lietuva Branduolinės saugos konvenciją (toliau 
– BSK) pasirašė 1995 metais, ratifikavo 1996 metais. 
Visos ES valstybės narės ir EURATOM bendrija yra 
BSK narės, todėl privalo laikytis šioje konvencijoje 
nustatytų branduolinės saugos užtikrinimo princi-
pų. 

Pagrindiniai BSK tikslai yra šie: 

•	 Pasiekti ir išlaikyti aukštą branduolinės saugos 
lygį visame pasaulyje, stiprinant nacionalines 
priemones ir tarptautinį bendradarbiavimą, 
įskaitant, kur taikytina, techninį bendradarbiavi-
mą, susijusį su saugos užtikrinimu.

•	 Parengti ir išlaikyti branduoliniuose įrenginiuose 
veiksmingas apsaugos nuo potencialaus radio-
loginio pavojaus priemones, siekiant apsaugoti 
žmones, visuomenę ir aplinką nuo žalingo joni-
zuojančiosios spinduliuotės, atsiradusios dėl to-
kių įrenginių veiklos, poveikio.

Užkirsti kelią avarijoms, turinčioms radiologinių 
pasekmių, ir sumažinti pasekmes, jei tokių atsirastų. 

BSK numato, kad pasirašiusiosios šalys periodiš-
kai teikia ataskaitas apie šios konvencijos vykdy-
mą, kurios yra peržiūrimos teikiant joms pastabas 
ir aptariamos periodinių apžvalginių susitikimų 
metu. Pirmasis toks apžvalginis susitikimas įvyko 
1999 metais, eiliniai apžvalginiai susitikimai vyksta 
kas trejus metus. Prieš kiekvieną tokį susitikimą vi-
sos šalys turi pateikti kitų šalių peržiūrai pranešimą 
apie priemones, kurių imtasi įgyvendinant BSK nu-
matytus įsipareigojimus. 2012 m. rugpjūčio 27–31 
d. vyko antrasis specialusis BSK susitikimas. Šio 

BRANdUOLINĖS SAUGOS 
KONVENCIJOS VYKdYMAS

neeilinio susitikimo pagrindinis tikslas buvo įver-
tinti ligi šiol išmoktas pamokas ir priemones, kurių 
buvo imtasi įvertinus avarijos padarinius Fukušima 
Daiči branduolinėje elektrinėje. Taip pat buvo sie-
kiama peržiūrėti BSK nuostatų ir šią konvenciją įgy-
vendinančių procedūrų efektyvumą.

Antrajame specialiajame susitikime dalyvavo 
64 šalys (BSK yra pasirašiusios 75 šalys ir viena re-
gioninė organizacija), stebėtojo teisėmis dalyvavo 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organiza-
cijos (angl. Organisation for Economic Co-operation 
and Development – OECD) Branduolinės energijos 
agentūra (angl. Nuclear Energy Agency – NEA).

Susitikime šešiose darbo grupėse buvo svarsto-
mi šie techniniai klausimai, susiję su branduolinių 
elektrinių projektavimu ir eksploatavimu bei avari-
ne parengtimi: išoriniai įvykiai, BE projekto klausi-
mai, sunkiųjų avarijų valdymas, esamos nacionali-
nės organizacijos, avarinė parengtis už BE aikštelės 
ribų ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Po Fukušimos avarijos šalys ėmėsi būtinų veiks-
mų ar suplanavo įdiegti saugos gerinimo priemo-
nes BE, tokias kaip išorinių įvykių (žemės drebėji-
mų, užtvindymų, ekstremalių oro sąlygų ir kitų) 
poveikio papildomas įvertinimas; apsaugos siste-
mų atnaujinimas ar papildomos įrangos sumonta-
vimas, kad būtų užtikrinta sauga praradus išorinį 
elektros maitinimą, įskaitant tuos atvejus, kai išori-
nis įvykis paveikia keletą energijos blokų; papildo-
mos įrangos ir matavimo prietaisų sumontavimas 
panaudoto branduolinio kuro baseinuose tam, kad 
būtų užtikrintas tinkamas aušinimas; sunkiųjų 

avarijų valdymo procedūrų tobulinimas; tikimy-
binės saugos analizės metodų vystymas nustatyti 
papildomas avarijų valdymo priemones; avarinės 
parengties planų peržiūra; avarinio reagavimo cen-
trų stiprinimas; teisinės sistemos peržiūra ir atnau-
jinimas, įskaitant reguliuojančių institucijų funkcijų 
pakeitimus. Taip pat visos šalys sutiko su TATENA 
Veiksmų plano įgyvendinimo priemonėmis ir jas 
palaiko.

Lietuvos delegacija darbo grupėse kėlė du pa-
grindinius klausimus:

•	 Europos šalyse atliktų „streso testų“ pagrindu 
papildomas saugos įvertinimas turi būti atliktas 
ir kitose šalyse, įskaitant tas, kurios planuoja sta-
tyti branduolines elektrines;

•	 turi būti stiprinamas tarptautinis bendradarbia-
vimas, ypač avarinės parengties srityje. Šie klau-
simai kaip rekomendacijos atspindėtos susitiki-
mo Apžvalginėje ataskaitoje.

Po diskusijų darbo grupėse buvo suformuluotos 
pagrindinės temos, į kurias šalys turės atsižvelgti 
rengdamos Nacionalines ataskaitas šeštajam ap-
žvalginiam susitikimui, kuris vyks 2014 m. kovo 24–
balandžio 3 dienomis.

Svarstymams dėl konvencijos ir procedūrų efek-
tyvumo buvo pateikti du pasiūlymai keisti BSK 
tekstą (pasiūlymus teikė Rusijos Federacija ir Švei-
carija), 10 šalių turėjo pasiūlymų dėl konvencijos 
procedūrų pakeitimų. Po svarstymo ir pasiūlymų 
koregavimo, procedūrų pakeitimui pritarta šalių 
bendru sutarimu. 

Dėl siūlomų ir kitų galimų konvencijos teksto pa-
keitimų buvo nuspręsta įkurti atvirą „Efektyvumo ir 
skaidrumo“ darbo grupę, kuri dirbs 2013 metais ir 
turėtų pateikti pasiūlymus dėl konvencijos efekty-
vumo šeštajam eiliniam susitikimui, atsižvelgdama 
į Rusijos ir Šveicarijos bei papildomus kitų šalių pa-
siūlymus.

Taip pat, kaip priedas prie neeilinio susitikimo 
ataskaitos, JAV iniciatyva buvo parengtas doku-
mentas „Į veiksmus orientuoti branduolinės saugos 
stiprinimo tikslai“, kurio pagrindinės nuostatos yra 
susijos su šiais aspektais:

•	 skatinimas taikyti TATENA saugos standartus vi-
sose šalyse;

•	 užtikrinti branduolinę saugą reguliuojančių insti-
tucijų nepriklausomumą ir tinkamą jų finansavi-
mą;

•	 skatinti šalių branduolinės energijos programų 
atvirumą ir skaidrumą;

•	 skatinti tarptautinių ekspertų misijų dalyvavimą 
įgyvendinant šalyse branduolinės energijos pro-
gramas.

Taip pat viena diena buvo skirta aptarti organi-
zacinius klausimus rengiantis šeštajam eiliniam su-
sitikimui. Šio susitikimo metu šalys buvo suskirsty-
tos į šalių grupes, kuriose vyks ataskaitų aptarimas. 
Lietuva pateko į IV grupę, kartu su Rusijos Federa-
cija, Indija, Ispanija, Pakistanu, Pietų Afrika, Moldo-
va, Tunisu, Austrija, Kroatija, Graikija ir Latvija. Buvo 
išrinkti būsimam susitikimui vadovausiantys parei-
gūnai, patvirtinta preliminari darbotvarkė. 

BRANdUoLINėS SAUgoS 
koNvENCIjoS vykdyMAS
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The Convention on Nuclear Safety (CNS) was 
signed by Lithuania in 1995, and ratified in 1996. 
All EU Member States and the EURATOM Commu-
nity are the CNS contracting parties, therefore they 
have to comply with the principles of nuclear safe-
ty assurance laid down by the Convention.  

The objectives of this Convention are:

•	 To achieve and maintain a high level of nuclear 
safety worldwide through the enhancement of 
national measures and international co-opera-
tion including, where appropriate, safety-related 
technical co-operation;

•	 To establish and maintain effective defences in 
nuclear installations against potential radiologi-
cal hazards in order to protect individuals, socie-
ty and the environment from harmful effects of 
ionising radiation from such installations;

•	 To prevent accidents with radiological con-
sequences and to mitigate such consequences 
should they occur.

  The CNS provides that each contracting 
party shall submit a report on the measures it has 
taken to implement its commitments under this 
Convention. The submitted reports are reviewed at 
the regularly convened review meetings. The first 
review meeting was held in 1999, the routine mee-
tings are convened no less than every three years. 
Before every meeting, all contracting parties have 
to submit a report to be reviewed by other contrac-
ting parties about the measures undertaken to im-
plement the obligations set forth by the CNS. The 
second extraordinary CNS meeting was held on 
27-31 August 2012. The main objective of the ex-
traordinary meeting was to assess the lessons le-
arned and the measures taken after evaluating the 
consequences of the accident at Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant. In addition to that, the revi-
sion of the CNS provisions and the procedures for 
implementing the Convention was undertaken.

The second extraordinary meeting was atten-
ded by 64 contracting parties (75 states and one 
regional organisation are the parties to the Con-
vention); the Organisation for Economic   

IMPLEMENTATION OF THE 
CONVENTION ON NUCLEAR 
SAFETY

Co-operation and Development (OECD) and the 
Nuclear Energy Agency (NEA) took part by the ob-
server rights.  At the meeting in the six working 
groups the following technical issues related to the 
design and operation of nuclear power plants and 
the emergency preparedness were discussed: the 
external events, NF design basis, management of 
severe accidents, existing national organisations, 
off-site emergency preparedness and the interna-
tional cooperation. 

After the Fukushima accident, the contracting 
parties have taken the necessary actions and have 
planned to implement in the nuclear facilities the 
following safety improvement measures: the re-
assessment of the impact of external events (eart-
hquakes, floods, adverse weather conditions, etc.), 
the upgrading of security systems or installation of 
additional equipment so that it would be possible 
to assure safety in the case of loss of the external 
power supply, including the cases when the exter-
nal event impacts several units, the installation of 
additional equipment and measurement devices 
in the SNF pools to assure the required cooling, the 
improvement of severe accidents management 
procedures, the development of the methods of 
the probabilistic safety analysis to identify additio-
nal accident management measures, the review of 
the emergency preparedness plans, strengthening 
the emergency response centres, the review and 
updating of the legal frameworks including the 
adjustment of the functions performed by the re-
gulatory authorities. Moreover, all countries accep-
ted and support the measures aimed at implemen-
ting the IAEA Action Plan.

In the Working Groups the delegation of Lithu-
ania raised the following two main issues:

•	 On the basis of the stress tests performed in the 
European countries, the additional safety assess-
ment has also to be performed in other countries, 
including those which are planning to construct 
nuclear power plants; 

•	 The international cooperation, and especially in 
the field of the emergency preparedness, has to 
be strengthened. 

These issues were reflected in the Review Re-
port as the provided recommendations. 

After the discussions in the Working groups, 
the main subjects, which will have to be taken into 
consideration by the contracting parties while pre-
paring their National Reports for the Sixth Review 
Meeting scheduled for 24 March – 3 April 2014, 
were formulated.

Two proposals to amend the CNS wording (the 
proposals by the Russian Federation and Switzer-
land) were brought up for discussions on the effi-
ciency of the Convention and the procedures, 10 
contracting parties had proposals regarding the 
amendments of the procedures under the Conven-
tion. After discussing and revising the procedures, 
they were accepted by the common consent of the 
contracting parties.  

To deal with all proposed and other possible 
amendments in the wording of the Convention, it 
was agreed to establish an open Effectiveness and 
Transparency Working Group, which will be wor-
king in 2013, and which, with regard to the propo-
sals by Russia and Switzerland as well as additional 
proposals by other countries, should provide the 
proposals on the efficiency of the Convention to 
the Sixth Ordinary Meeting.  

Moreover, the paper Action-oriented safety 
strengthening goals was drawn up on the USA ini-
tiative as the Annex to the Report of the Extraordi-
nary Review Meeting, the main provisions thereof 
are related to the following aspects:

•	 To promote the application of the IAEA safety 
standards in all contracting parties; 

•	 To ensure the independence of the nuclear sa-
fety regulatory authorities and their adequate 
financing; 

•	 To promote the accessibility and transparency of 
the nuclear energy programmes of the contrac-
ting parties; 

•	 To seek for participation of the missions of the 
international experts in implementing nuclear 
energy programmes in the contracting parties. 

Besides, one day was dedicated to discuss the 
organisational issues in getting ready for the Sixth 
Ordinary Meeting. At the meeting the contracting 
parties were divided into groups where the Re-
ports will be discussed. Lithuanian was assigned to 
the VI group, together with the Russian Federation, 
India, Pakistan, South Africa, Moldova, Tunisia, Aus-
tria, Croatia, Greece and Latvia. The chair persons 
of the forthcoming meeting were elected, the pre-
liminary agenda was approved. 

IMPLEMENTATIoN oF THE 
CoNvENTIoN oN NUCLEAR 
SAFETy
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Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos Konvencija 
Lietuvoje įsigaliojo 2004 m. birželio 14 d.

Pagal šios Konvencijos 32 straipsnio nuostatas 
Lietuva kaip ir kitos susitariančios šalys privalo pa-
rengti pranešimą, kuriame pateikiama informacija 
kitoms susitariančioms šalims apie pagal Konven-
ciją prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 

2011 m. VATESI dalyvavo Jungtinės panaudo-
to kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo saugos konvencijos ataskaitų peržiūros 
susitikimo organizaciniame susitikime, kurio metu 
buvo renkami peržiūros susitikimo prezidentas ir 
viceprezidentai, buvo sudarytos peržiūros grupės 
ir išrinkti grupių vadovai, pavaduotojai, ataskaitų 
rengėjai (rapporteur) ir koordinatoriai. Lietuva pa-
teko į 2-ąją peržiūros grupę kartu su Prancūzija, 
Slovakija, Švedija, Pietų Afrikos Respublika, Tadži-
kistanu, Urugvajum, Graikija, EURATOM ir Gana.

2011 m. VATESI kartu su kitomis institucijomis 
parengė trečiąjį Lietuvos pranešimą pagal šią Kon-
venciją. Šiame pranešime Lietuva atnaujino antra-
jame pranešime parengtą informaciją  

JUNGTINĖS PANAUdOTO KURO TVAR-
KYMO SAUGOS IR RAdIOAKTYVIųJų 
ATLIEKų TVARKYMO SAUGOS KON-
VENCIJOS VYKdYMAS

apie   panaudoto branduolinio kuro ir radioakty-
viųjų atliekų tvarkymo teisės aktų sistemą, esamus 
įrenginius, panaudoto branduolinio kuro ir radio-
aktyviųjų atliekų tvarkymo praktiką bei planuoja-
mas saugos gerinimo priemones šioje srityje.

 Nacionaliniams pranešimams Susitariančios 
šalys turėjo pateikti pastabas bei klausimus iki 
2012 m. vasario 14 d. Lietuvos nacionaliniam pra-
nešimui buvo pateikti 66 klausimai į kuriuos VATESI 
kartu su kitomis institucijomis, rengusiomis nacio-
nalinį pranešimą, pateikė atsakymus. Lietuva patei-
kė 27 klausimus kitų šalių nacionaliniams praneši-
mams. 

Šalys parengė atsakymus į jų pranešimams skir-
tus klausimus ir 2012 m. gegužės 14–23 dienomis 
Vienoje vykusiame ketvirtame peržiūros susitikime 
buvo svarstomi šalių pranešimai. Šiame susitikime 
Lietuvą atstovavo LR Ministro pirmininko potvarkiu 
sudaryta 8 narių delegacija. Savo nacionalinį pra-
nešimą Lietuva pristatė gegužės 14 dieną. Lietuvai 
buvo pateikta papildomų klausimų, į kuriuos buvo 
iš karto atsakyta. Susitikimo išvados Lietuvai pa-
lankios – Lietuva vykdo įsipareigojimus pagal visus 
konvencijos punktus. 

In Lithuania the Joint Convention on the Safe-
ty of Spent Fuel Management and on the Safety of 
Radioactive Waste Management came into force 
on 14 June 2004. 

According to the provisions of Article 32 of the 
Convention, Lithuania, like other contracting par-
ties, is obligated to prepare the report in which 
the information about the performance of commi-
tments under the Convention has to be provided 
to other contracting parties.  

In 2011, VATESI participated in the organizatio-
nal meeting for the review meeting of the reports 
to be submitted under the Joint Convention on 
the Safety of Spent Fuel Management and on the 
Safety of Radioactive Waste Management, whe-
re the president and vice presidents of the review 
meeting were elected, review groups were set and 
their Chair Persons and Vice-chairs, raporteurs and 
coordinators were elected. Lithuania was assigned 
to the second review group together with France, 
Slovakia, Sweden, the Republic of South Africa, Ta-
jikistan, Uruguay, Greece, EURATOM and Ghana. 

In 2011, VATESI together with other institutions 
prepared the third national report of Lithuania, 
mandatory under the Convention. In this report 

THE JOINT CONVENTION ON THE SA-
FETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT 
ANd ON THE SAFETY OF RAdIOACTI-

VE WASTE MANAGEMENT

Lithuania updated the information of the second 
report on the legal framework on the spent nucle-
ar fuel and radioactive waste management, exis-
ting facilities, practice of spent nuclear fuel and 
radioactive waste management and the planned 
safety improvement measures in this area. 

The contracting parties had to provide their 
questions and comments on the national reports 
by 14 February 2012. Sixty six questions were 
brought up on the national report of Lithuania, 
which were clarified by VATESI together with ot-
her institutions involved in the preparation of the 
national report. Lithuania submitted 27 questions 
on the national reports of other countries. 

The countries prepared the responses to the 
questions on their reports, and the reports were 
discussed at the fourth review meeting held on 14 
– 23 May 2012 in Vienna. At the meeting Lithuania 
was represented by the delegation of eight peo-
ple, established by the Decree of the LR Prime Mi-
nister. At the meeting some additional questions 
were addressed to the Lithuanian delegation, and 
they were answered at once. The conclusions of 
the meeting were favourable to Lithuania – the 
country has met all its obligations under all items 
of the Convention. 

jUNgTINėS PANAUdoTo 
kURo TvARkyMo SAUgoS IR 
RAdIoAkTyvIųjų ATLIEkų TvARkyMo 
SAUgoS koNvENCIjoS vykdyMAS

THE joINT CoNvENTIoN oN THE SAFETy 
oF SPENT FUEL MANAgEMENT ANd oN 

THE SAFETy oF RAdIoACTIvE wASTE 
MANAgEMENT
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2012 m. gruodžio 3 d. Europos Komisija perėjo 
prie naujos apsikeitimo apie radiologinius bei bran-
duolinius įvykius informacinės sistemos (WebECU-
RIE) naudojimo. Ši sistema pakeitė daugelį metų 
Europos Komisijos naudotą CoDecS informacinę 
sistemą. Analogišką USIE informacijos apsikeitimo 
sistemą, kuri skirta informuoti šalis prisijungusias 
prie Ankstyvojo pranešimo konvencijos, naudoja ir 
TATENA. WebECURIE ir USIE sistemos yra tarpusa-
vyje susijusios ir, paskelbus pranešimą apie avariją 
vienoje sistemoje, jis automatiškai bus patalpintas 
ir kitoje sistemoje.

Atsižvelgdama į WebECURIE sistemos atnaujini-
mus VATESI taip pat atnaujino savo Ankstyvojo pra-
nešimo sistemos, skirtos užtikrinti 24 valandų per 
parą ryšį su tarptautinėmis ir Lietuvos Respublikos 
institucijomis, įrangą bei procedūras, taip siekiant 
užtikrinti optimalų WebECURIE ir USIE sistemų nau-
dojimą. WebECURIE sistemos galimybės buvo įver-
tintos gruodžio mėnesį vykusių Europos Komisijos 
ryšio patikrinimo bei tarptautinių pratybų metų.

2012 m. balandžio 17–20 d. VATESI atstovas da-
lyvavo šeštajame kompetentingųjų institucijų, at-
sakingų už Ankstyvojo perspėjimo ir Pagalbos kon-
vencijų nuostatų įgyvendinimą susitikime.

Pagrindinis šeštojo kompetentingųjų instituci-
jų susitikimo tikslas buvo peržvelgti ir įvertinti ša-
lių pažangą avarinės parengties srityje bei aptarti 
reagavimo į Fukušimos Daiči branduolinę avari-
ją klausimus. Taip pat susitikimo metu pristatyta 
nauja reagavimo į branduolines avarijas IEComm 
instrukcija, kuria privalo vadovautis visos šalys pri-
sijungusios prie Ankstyvojo perspėjimo ir Pagalbos 
konvencijų. Ši instrukcija nurodo, kaip praktiškai 
įgyvendinti minėtų konvencijų nuostatas. Papildo-
mai buvo pristatyta nauja avarinės parengties pra-
tybų ConvEx tvarka ir jų rūšys. 

ANKSTYVOJO PRANEšIMO 
KONVENCIJOS įSIPAREIGOJIMų 
VYKdYMAS

On 3 December 2012, the European Commis-
sion started using a new information system for in-
formation exchange about radiological and nuclear 
emergencies (WebECURIE). This system replaced 
the CoDecS information system, which for many 
years had been used by the European Commission. 
USIE, a similar information system assigned for in-
formation exchange among the countries which 
have joined the Convention on Early Notification of 
a Nuclear Accident, is used by the IAEA. The WebE-
CURIE and USIE information systems are intercon-
nected and, if a notification is announced in one 
system, it will be automatically posted on another 
system. 

MEETING COMMITMENTS UNdER 
THE CONVENTION ON EARLY NOTIFI-

CATION OF A NUCLEAR ACCIdENT  

With regard to the upgrades in the WebECURIE 
system, VATESI also upgraded the equipment and 
procedures of its Early Notification System, used to 
assure the round-the-clock communication with 
the international and national institutions, thus stri-
ving to assure the optimum use of the WebECURIE 
and USIE systems. The options provided by the We-
bECURIE system were assessed during the Europe-
an Commission’s communication test and the inter-
national exercise.

On 17-20 April 2012, a VATESI representative took 
part in the sixth meeting of the representatives of 
the  competent authorities responsible for the im-
plementation of  the Convention on Early Notifi-
cation of a Nuclear Accident and the Convention on 
Assistance in Case of a Nuclear Accident or Radiolo-
gical Emergency.  

The main objective of the sixth meeting of the 
representatives of the competent authorities was to 
review and assess the progress made by the coun-
tries in the area of the emergency preparedness 
and to discuss the issues of response to the nucle-
ar accident at Fukushima Daiichi NPP. Besides, the 
IEComm, a new instruction on response to nucle-
ar accidents, which has to be complied with by all 
countries which have joined the Convention on Ear-
ly Notification of a Nuclear Accident and the Con-
vention on Assistance in Case of a Nuclear Accident 
or Radiological Emergency, was presented at the 
meeting. The instruction gives directions for practi-
cal implementation of the provisions of the men-
tioned Conventions.  In addition to that, the new 
procedure and the types of the ConvEx emergency 
preparedness exercise were presented. 

On 18-19 September 2012, the meeting of the 
authorised institutions of the European Communi-
ty Urgent Radiological Information Exchange (ECU-
RIE) was held. At the meeting the existing status of 
the ECURIE system and its development plans were 
presented, the information about the radiological 
events disseminated through the ECURIE system in 
2010-2012 was provided together with the results 
of the exercises and the schedules of the planned 
exercises. The meeting participants also focused on 
the WebECURIE system, which was presented and 
extensively discussed. 

2012 m. rugsėjo 18–19 d. įvyko Europos Sąjun-
gos narių įgaliotųjų institucijų Europos Bendrijos 
skubaus keitimosi informacija apie radiologines si-
tuacijas (ECURIE) susitikimas, kurio metu pristatyta 
ECURIE sistemos esama būklė bei jos tolesni vysty-
mo planai, pateikta informacija apie radiologinius 
įvykius išplatintus ECURIE sistemoje 2010–2012 m., 
pristatyti pratybų rezultatai bei planuojamų pra-
tybų tvarkaraščiai. Susitikimo metu daug dėmesio 
skirta WebECURIE sistemos pristatymui bei aptari-
mui. 

ANkSTyvojo PRANEšIMo 
koNvENCIjoS 
įSIPAREIgojIMų vykdyMAS

MEETINg CoMMITMENTS UNdER THE 
CoNvENTIoN oN EARLy NoTIFICATIoN 

oF A NUCLEAR ACCIdENT
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Visos ES šalys, eksploatuojančios branduoli-
nius įrenginius, vadovaujasi pagrindiniais tarptau-
tinės bendruomenės pripažintais branduolinės 
saugos bei radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto 
branduolinio kuro tvarkymo saugos principais. Šie 
principai yra nustatyti Branduolinės saugos kon-
vencijoje bei Jungtinėje panaudoto kuro tvarkymo 
saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos 
konvencijoje. 

Vadovaudamasi nuolatinio branduolinės sau-
gos gerinimo principu Europos branduolinę sau-
gą reguliuojančiųjų institucijų grupė (ENSREG) 
sprendžia šiuos uždavinius: kaip užtikrinti ir toliau 
tobulinti branduolinės energetikos objektų saugą, 
įskaitant radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto bran-
duolinio kuro tvarkymą, eksploatavimo nutrauki-
mo, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 

grupėje atstovauja branduolinę saugą ir branduo-
linių atliekų saugą prižiūrinčių institucijų vadovai, 
o atitinkamose ENSREG darbo grupėse (Branduoli-
nės saugos gerinimo grupė, Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo, eksploatavimo nutraukimo ir panaudoto 
branduolinio kuro saugos gerinimo grupė, Visuo-
menės informavimo ir skaidrumo gerinimo grupė 
bei Tarptautinio bendradarbiavimo grupė) – speci-
alistai. Lietuvai ENSREG 2012 m. atstovavo VATESI 
viršininkas. 2012 m. įvyko penki ENSREG posėdžiai, 
kuriuose buvo aptariami ENSREG darbo programos 
vykdymo klausimai. 

2012 metais viena iš svarbesnių ENSREG veiklų 
buvo susijusi su „streso testų“ atlikimu, kuriuos 
įgyvendinti buvo nuspręsta po avarijos Fukuši-
mos Daiči branduolinėje elektrinėje. Atliktas pa-
pildomas Europos branduolinių elektrinių saugos 
įvertinimas parodė, kad branduolinės saugos ir 
branduolinio saugumo užtikrinimas bei gerinimas 
turi būti nenutrūkstamas procesas, kurio metu sis-
temingai analizuojama patirtis branduolinės ener-
getikos sektoriuje ir priimami reikiami spendimai 
siekiant užtikrinti kiek įmanoma aukštesnį bran-
duolinės saugos lygį. 

Tarp kitų 2012 m. vykdytų ENSREG ir jos darbo 
grupių veiklų paminėtinos šios: pasirengimas neei-
liniam Branduolinės saugos konvencijos Susitarian-
čiųjų šalių apžvalginiam susitikimui ir jo rezultatų 
svarstymas; atrinktų probleminių saugos klausimų 
svarstymas; peržiūrėtos ir patvirtintos ENSREG gai-
rės dėl šalių narių ataskaitų rengimo pagal Europos 
Sąjungos Tarybos direktyvą 2009/71/EURATOM, 
kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema; nuolat atnaujinamas 
ES šalių ekspertų rezervas, skirtas nepriklausomam 
branduolinę saugą reguliuojančių institucijų įverti-
nimui TATENA IRRS (angl. Integrated Regulatory Re-
view Service) misijų rėmuose; rengiamos rekomen-
dacijos Tarybos direktyvos 2011/70/EURATOM, 
kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir 

-
mo Bendrijos sistema, nuostatoms dėl radioakty-
viųjų atliekų tvarkymo programos ir nacionalinės 
ataskaitos rengimo įgyvendinimo; analizuojamos 
galimybės pasitelkti TATENA IRRS misiją atlikti ne-
priklausomą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo inf-
rastruktūros šalyse narėse įvertinimą. 

BRANDUOLINĖS SAUGOS 
REGULIAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE, 
EUROPOS KOMISIJOS IR ŠALIŲ NARIŲ 
VAIDMUO

All Member States of the European Union that 
are operating nuclear facilities follow the main in-
ternationally acknowledged principles of nuclear 
safety, spent nuclear fuel and radioactive waste 
management. These principles are laid down by 
the Convention on Nuclear Safety and the Joint 
Convention on the Safety of Spent Fuel Manage-
ment and on the Safety of Radioactive Waste Ma-
nagement. 

By following the principle of the continuous im-
provement of nuclear safety, the European Nuclear 
Safety Regulators Group (ENSREG) solves the follo-
wing tasks: the assurance and continuous improve-
ment in safety of nuclear facilities, including spent 
fuel and radioactive waste management, and the 

-
lations, spent nuclear fuel and radioactive waste 
management.

All EU Member States are represented at ENSREG 

-
te safety, and in the respective ENSREG Working 
Groups (on nuclear safety improvement, on safety 
improvement in radioactive waste management, 
decommissioning and spent nuclear fuel,  on pu-
blic information and transparency,  on internatio-

In 2012, Lithuania was represented at ENSREG by 

held to discuss the issues of implementing the 
ENSREG Working Programme. 

activities was related to the stress tests, regarding 
which the decision had been made after the acci-
dent at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. 
The reassessment of the safety of European nucle-

nuclear safety and nuclear security has to be an 
uninterruptible process, during which the opera-
tional experience in the nuclear energy sector has 
to be systematically analysed in order to assure the 
highest possible level of nuclear safety. 

NUCLEAR SAFETY REGULATION IN THE 
EUROPEAN UNION, THE ROLE OF THE 

EUROPEAN COMMISSION AND THE 
MEMBER STATES

Among other activities carried out by ENSREG 
and its Working Groups in 2012, the following 
should be mentioned: preparation for the extraor-
dinary review meeting of the Contracting Parties of 
the Convention on Nuclear Safety and discussion 
of its results; discussion of the selected problematic 
safety issues, the reviewed and endorsed ENSREG 
Guidelines for the Member States reports under 
the EU Council Directive 2009/71/EURATOM, esta-
blishing a Community framework for the nuclear 
safety of nuclear installations, the continuously 
renewed pool of the EU experts for independent 
appraisal of nuclear safety regulatory authorities 
within the scope of the Integrated Regulatory Re-
view Service, the drafted recommendations for the 
Council Directive 2011/70/EURATOM establishing 
a Community framework for the responsible and 
safe management of spent fuel and radioactive 
waste, the position on implementing the Radio-
active Waste Management Programme and the 
national reports, the considered possibilities to 
use the IAEA IRRS for an independent appraisal of 
the radioactive waste management in the Member 
States. 

BRANdUoLINėS SAUgoS 
REgULIAvIMAS EURoPoS SąjUNgojE, 
EURoPoS koMISIjoS IR šALIų NARIų 
vAIdMUo – ENSREg

NUCLEAR SAFETy REgULATIoN IN 
THE EURoPEAN UNIoN, THE RoLE 
oF THE EURoPEAN CoMMISSIoN 
ANd THE MEMBER STATES – ENSREg
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Vakarų Europos šalių branduolinės saugos re-
guliavimo institucijų asociacija (angl. Western Euro-
pean Nuclear Regulators Association, WENRA) įkurta 
1999 metais ES šalių ir Šveicarijos iniciatyva. Pagrin-
dinis šios organizacijos tikslas yra sukurti bendrą 
šalių požiūrį į branduolinę saugą. Šiuo metu asoci-
acijoje dirba Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Didžiosios 
Britanijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Olandijos, 
Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suo-
mijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos 
branduolinės saugos reguliavimo institucijų atsto-
vai, o stebėtojų teises turi Airijos, Armėnijos, Austri-
jos, Liuksemburgo, Norvegijos, Lenkijos, 

dALYVAVIMAS VAKARų EUROPOS šALIų 
BRANdUOLINĖS SAUGOS REGULIAVIMO 
INSTITUCIJų ASOCIACIJOS (WENRA) VEI-
KLOJE (WENRA) VEIKLOJE

 Rusijos ir Ukrainos atstovai. WENRA renginiuose 
reguliuojančių institucijų atstovai aptaria branduo-
linės energetikos saugos reglamentavimo ir prie-
žiūros klausimus, keičiasi saugos požiūriu svarbia 
informacija, patirtimi bei numato branduolinės 
saugos gerinimo kryptis. WENRA veikia šios darbo 
grupės – Reaktorių saugos harmonizavimo (angl. 
RHWG), Eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyvių-
jų atliekų tvarkymo (angl. WGWD) grupės, prie ku-
rių Lietuva prisijungė 2004 m., ir 2010 metais įkurta 
Konstrukcijų ir komponentų inspektavimo darbo 
grupė (angl. WIG), kuri įvykdžiusi jai iškeltus užda-
vinius savo darbą baigė 2012 m. pradžioje. 

The Western European Nuclear Regulators As-
sociation (WENRA) was established in 1999 on the 
initiative of the EU Member States and Switzerland. 
The main goal of the organization is to develop a 
common approach of the participating countries 
towards nuclear safety. At present the nuclear safe-
ty regulatory authorities of Belgium, Bulgaria, the 
Czech Republic, Finland, France, Germany, Hunga-
ry, Italy, Lithuania, the Netherlands, Romania, Slo-
vakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and 
the UK are represented at the Association, and the 
observer rights are held by the representatives of 
Armenia, Austria, Ireland, Luxemburg, Norway, Po-
land, Russia and the Ukraine. At WENRA     

meetings, the representatives of the regulatory 
authorities discuss the issues of the nuclear safety 
regulation and supervision; they exchange infor-
mation important in terms of safety, share expe-
rience, and envisage the trends of safety impro-
vement. The following working groups are functi-
oning at WENRA – the Reactor Harmonization 
Working Group (RHWG) and the Working Group 
on Waste and Decommissioning (WGWD), which 
both were joined by Lithuania in 2004; the WENRA 
Working Group on Inspection of Components and 
Structures (WIG), which had been established in 
2010, having accomplished the raised goals, at the 
beginning of 2012 ceased its activities. 

PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES OF 
THE WESTERN EUROPEAN NUCLEAR 
REGULATORS’ ASSOCIATION (WENRA)

Pirminis WENRA Reaktorių saugos harmoni-
zavimo grupės (RHWG) tikslas buvo nustatyti pa-
grindinius reikalavimus (saugos lygius) šiuo metu 
veikiančioms branduolinėms elektrinėms ir juos 
harmonizuoti WENRA veikloje dalyvaujančiose 
šalyse. Šiuo metu WENRA RHWG veikloje aktyviai 
dalyvauja branduolinės energetikos saugą regu-
liuojančių institucijų atstovai iš 18 valstybių. Visi 
RHWG dalyviai, taip pat ir Lietuvą atstovaujanti VA-
TESI, 2006–2008 m. atliko savo šalyje branduolinę 
saugą reglamentuojančių teisės aktų palyginamąją 
peržiūrą su WENRA rekomenduojamais reaktorių 
saugos lygiais. Taip pat savo normatyvinių techni-
nių dokumentų palyginimą su šiais lygiais atliko ir 
Ignalinos AE. Atsižvelgiant į peržiūros rezultatus ir 
WENRA RHWG rekomendacijas, kiekviena šalis su-
darė šalies veiksmų planus neatitikimams šalinti, 
pagal kuriuos trūkstami rekomenduojami saugos 
lygiai būtų įgyvendinami šalyje, įtraukiant juos į 
nacionalinius teisės aktus ir (ar) licencijos turėtojų 
normatyvinius techninius dokumentus iki 2010 m. 
Iš viso saugos lygiai apima 18 reaktorių saugos sri-
čių. 2008 m. Lietuvos veiksmų planas buvo patiks-
lintas atsižvelgiant į 2008 m. sausio mėn. WENRA 
RHWG parengtą rekomenduojamų saugos lygių 
galutinę redakciją, kurioje įtraukti 295 rekomen-
duojami saugos lygiai. Veiksmų plane numatyta, 
kad trūkstami 120 WENRA RHWG rekomenduoja-
mi saugos lygiai bus perkelti į branduolinę saugą 
reglamentuojančius teisės aktus ir 76 – į Ignalinos 
AE normatyvinius techninius dokumentus. 2012 
m. pabaigoje į branduolinę saugą reglamentuo-
jančius teisės aktus buvo perkelta 73 saugos lygiai, 
dauguma likusiųjų lygių yra įtraukti į teisės aktų 
projektus, kurie bus taikomi naujai branduolinei 
elektrinei. Atitinkamai į Ignalinos AE normatyvinius 
techninius dokumentus – 48. Dėl galutinio Ignali-
nos AE sustabdymo 28 rekomenduojamų saugos 
lygių nuspręsta Ignalinos AE nebeįdiegti.  

WENRA REAKTORIų SAUGOS 
HARMONIzAVIMO GRUPĖS 

VEIKLA

Rekomenduojami saugos lygiai sukurti šiuo 
metu veikiančioms branduolinėms elektrinėms. 
Siekiant harmonizuoti reikalavimus naujoms bran-
duolinėms elektrinėms, 2008–2009 m. WENRA 
RHWG aptarė pagrindinius kokybinius ir kiekybi-
nius saugos tikslus, kurių turėtų būti siekiama pro-
jektuojant naujas branduolines jėgaines ir 2010 m. 
publikavo dokumentą „WENRA pozicija dėl sau-
gos tikslų naujoms branduolinėms elektrinėms“. 
WENRA RHWG aktyviai dirba rengdama bendras 
pozicijas dėl atskirų branduolinės saugos proble-
mų. 2012 m. WENRA RHWG su pramonės atstovais 
diskutavo įvairiais naujų branduolinių elektrinių 
saugos klausimais ir šiuo metu rengiasi publikuoti 
dokumentą „Naujų branduolinių elektrinių sauga“. 
2011 m. WENRA RHWG daug prisidėjo rengiant 
„streso testų“ specifikaciją, o 2012 m. vykdė toles-
nę veiklą, susijusią su įgyta patirtimi po avarijos 
Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinė-
je – buvo sudarytos keturios papildomos darbo 
grupės, kurios rengia rekomendacijas dėl gamtinių 
reiškinių įvertinimo atliekant branduolinių elektri-
nių saugos analizę, dėl apsauginio gaubto funkcijų 
įvykus sunkiosioms avarijoms, dėl avarijų valdymo 
ir dėl šalių bendradarbiavimo su tarptautinėmis or-
ganizacijos bei su branduolinės saugos užtikrinimu 
susijusių organizacijų bendradarbiavimo šalies vi-
duje. VATESI, rengdama teisės aktus, skirtus regla-
mentuoti branduolinę saugą, licencijuojant naują 
branduolinę elektrinę, atsižvelgia į WENRA poziciją 
dėl saugos tikslų naujoms branduolinėms elektri-
nėms, į WENRA RHWG rekomenduojamus saugos 
lygius, tiek į pagrindinius kokybinius ir kiekybinius 
saugos tikslus. 

dALyvAvIMAS vAkARų EURoPoS šALIų 
BRANdUoLINėS SAUgoS REgULIAvIMo 
INSTITUCIjų ASoCIACIjoS (wENRA) 
vEIkLojE

PARTICIPATIoN IN THE ACTIvITIES 
oF THE wESTERN EURoPEAN 
NUCLEAR REgULAToRS’ 
ASSoCIATIoN (wENRA)

wENRA REAkToRIų SAUgoS 
HARMoNIzAvIMo gRUPėS 

vEIkLA
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The primary objective of the WENRA Reactor 
Harmonization Working Group (RHWG) was to 
establish the key requirements (safety reference 
levels) for the presently operating nuclear power 
plants and to harmonize these levels in the WEN-
RA member countries. Currently the representati-
ves of nuclear safety regulatory authorities from 
18 countries are active participants of the WENRA 
RHWG activities. Every country participating in the 
WENRA activity, including VATESI, which is repre-
senting Lithuania, in 2006-2008 conducted in their 
respective countries the comparative study of their 
national legal framework regulating nuclear safe-
ty against the WENRA safety reference levels. The 
comparison of its mandatory technical documents 
with these reference levels was also conducted by 
Ignalina NPP. Each country, by taking into conside-
ration the results of the comparative study and the 
WENRA RHWG recommendations, drew up its own 
national action plan for implementing the missing 
safety reference levels in the respective country 
by the year 2010 by transposing them to the na-
tional legal acts and /or by including them into 
mandatory technical documents of a licensee. In 
all, the safety reference levels cover 18 safety are-
as of nuclear reactors.  With regard to the final ver-
sion of the safety reference levels, prepared by the 
WENRA RHWG in January 2008, where 295 safety 
reference levels were included, the national action 
plan of Lithuania for the year 2008 was adjusted.  
The action plan stipulated that the remaining 
120 WENRA RHWG safety reference levels would 
be transposed to the legal framework regulating 
nuclear safety, and 76 safety reference levels – to 
the mandatory technical documents of Ignalina 
NPP. As of late 2012, 73 safety reference levels were 
transposed to the legal acts regulating nuclear sa-
fety, and most of the remaining ones – to the draft 
legal acts which will be applied to the new nuclear 
power plant, and, respectively, 48 of them – to the 
Ignalina NPP mandatory technical documents. It 
was decided that the remaining 28 WENRA RHWG 
safety reference levels will not be implemented 
due to the final shut-down of Ignalina NPP.  

ACTIVITY OF THE WENRA 
REACTOR HARMONIzATION 
WORKING GROUP (RHWG)

The safety reference levels have been develo-
ped for the presently operated nuclear power pl-
ants. With an aim to harmonize these requirements 
for new nuclear power plants, in 2008-2009, the 
WENRA RHWG discussed the targeted qualitative 
and quantitative safety objectives that should be 
accomplished in designing new nuclear power pl-
ants, and in 2010 issued the WENRA Position Paper 
Regarding Safety Objectives in New Nuclear Power 
Plants. The WENRA RHWG is actively working on 
the common position on the individual safety pro-
blems.  In 2012, the WENRA RHWG held discussions 
with the representatives of industrial undertakings 
on the safety issues of the new nuclear power pl-
ants and at present is preparing for publication 
the paper Safety of New Nuclear Power Plants. In 
2011, the WENRA RHWG made a significant input 
in preparing the Specification of the Stress Tests, 
and in 2012 it was continuing its activity related 
to the experience gained after the accident at Fu-
kushima Daiichi Nuclear Power Plant in Japan – the 
additional four task forces were established, which 
are preparing the recommendations on perfor-
ming the assessment of natural phenomena du-
ring the safety analysis of nuclear power plants, the 
functions of the confinement system in the case of 
severe accidents, the accident management and 
cooperation of the individual countries with the 
international organizations and the organisations 
related to the assurance of nuclear safety in the 
respective country. VATESI, in drawing up the legal 
acts for nuclear safety regulation in licensing the 
new nuclear power plant, takes into consideration 
the WENRA position on the safety goals for the new 
nuclear power plants, the safety reference levels 
recommended by the WENRA RHWG, as well as the 
qualitative and the quantitative safety objectives. 

2001 m. pabaigoje Eksploatavimo nutraukimo ir 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė pra-
dėjo projektą, skirtą WENRA šalyse galiojantiems 
reikalavimams eksploatavimo nutraukimo ir radi-
oaktyviųjų atliekų saugyklų eksploatavimo srityse 
harmonizuoti. Šio darbo tikslas – sukurti rekomen-
duojamus saugos lygius, kuriais turės vadovautis 
WENRA šalys. Prireikus bus koreguojami naciona-
liniai reikalavimai. Saugos rekomendaciniai lygiai 
rengiami, atsižvelgiant į jau egzistuojančias teisi-
nes bazes bei tarptautines rekomendacijas. 

2005 m. pabaigoje WGWD darbo grupė paruošė 
dvi ataskaitas, kuriose pristatė saugos rekomenda-
cinius lygius eksploatavimo nutraukimui ir radioak-
tyviųjų atliekų saugyklų eksploatavimui. 2006 m. 
pradžioje šios ataskaitos oficialiai paskelbtos inter-
nete. 

WGWD grupės šalys atliko savo šalių teisės aktų 
sistemų bei įgyvendinimo praktikoje analizę ir pa-
lygino, kaip teisės aktų sistema ir praktika atitinka 
saugos rekomendacinius lygius, saugyklų eksploa-
tavimo ir branduolinės energetikos objektų eksplo-
atavimo nutraukimo srityse. Šių analizių rezultatus 
peržiūrėjo ir nagrinėjo kitų WGWD šalių specialis-
tai, siekiant įsitikinti, kad visos valstybės vienodai 
interpretuoja reikalavimus nurodytus saugos ly-
giuose. 

WENRA SAUGOS REIKALAVIMų dERINIMO 
PROGRAMA. EKSPLOATAVIMO NUTRAUKI-

MO IR RAdIOAKTYVIųJų ATLIEKų TVARKY-
MO dARBO GRUPĖS (WGWd) VEIKLA

2010 m. ir 2011 m. buvo paskelbtos naujos sau-
gyklų eksploatavimo ir branduolinės energetikos 
objektų eksploatavimo nutraukimo saugos reko-
mendacinių lygių versijos, kurios buvo parengtos 
po šalių teisės aktų sistemų ir šios peržiūros rezul-
tatų nagrinėjimo. Esminių pokyčių lygiuose nepa-
daryta – buvo patobulintos kai kurios lygių formu-
luotės, kitos artimos formuluotės buvo sujungtos 
į vieną lygį ir pan. Visų šalių teisės aktų sistemos 
turės atitikti naujas formuluotes ir atitinkamai tie 
reikalavimai turės būti įgyvendinami praktikoje. 

2012 m. buvo surengti du WGWD grupės susi-
tikimai, Brugg (Šveicarija) ir Stokholme (Švedija), 
kurių metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas ren-
giamiems radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną 
saugos rekomendaciniams lygiams: derintos ir re-
daguotos lygių formuluotės, atsižvelgiant į anks-
čiau parengtų dokumentų praktiką bei radioakty-
viųjų atliekų dėjimo į atliekyną specifiką. Susitikimo 
Stokholme metu buvo baigti rengti radioaktyviųjų 
atliekų dėjimo į atliekyną saugos rekomendaciniai 
lygiai, kurie vėliau buvo paskelbti viešai interne-
te. Šiems lygiams eksploatuojančios organizacijos 
gali pateikti pastabas, pagal kurias jie gali būti re-
daguojami. Vėliau bus atliekama ta pati procedū-
ra, kaip su saugyklų ar eksploatavimo nutraukimo 
saugos rekomendaciniais lygiais – šalys turės atlikti 
savo teisės aktų atitikimo saugos lygiams analizę 
ir atitinkamai pakeisti teisės aktus jei bus nustatyti 
neatitikimai. 

ACTIvITy oF THE wENRA 
REACToR HARMoNIzATIoN 
woRkINg gRoUP (RHwg)

wENRA SAUgoS REIkALAvIMų dERINIMo 
PRogRAMA. EkSPLoATAvIMo NUTRAUkIMo 

IR RAdIoAkTyvIųjų ATLIEkų TvARkyMo 
dARBo gRUPėS (wgwd)vEIkLA
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As of late 2001, the Working Group on Waste 
and Decommissioning (WGWD) started the pro-
ject for harmonization of the requirements in for-
ce in the WENRA member countries in the areas 
of decommissioning of nuclear facilities and ope-
ration of radioactive waste storage facilities. The 
goal of this assignment is to develop the safety re-
ference levels which will be binding to the WENRA 
member countries. If necessary, the national requi-
rements will be revised. The safety reference levels 
are being worked out with regard to the already 
existing legal frameworks and international recom-
mendations. 

As of late 2005, the WGWD prepared two re-
ports, where the safety reference levels for decom-
missioning of nuclear facilities and operation of 
radioactive waste storage facilities were presented. 

-
ally publicized on the Internet.

The WGWD member countries analysed the le-
gal frameworks of their respective countries and 
their practical implementation, and compared the-
se in terms of compliance with the safety referen-
ce levels set for operation of storage facilities and 
decommissioning of nuclear facilities. The results 
of these analyses were reviewed by the specialists 
of other WGWD member countries to ascertain 
that all the member countries interpret the safety 
reference levels in the same way. 

The new revisions of the safety reference levels 
for operation of the storage facilities and decom-
missioning of nuclear facilities, which had been 
worked out after reviewing the national legal 

THE WENRA PROGRAMME FOR HARMONI
ZATION OF SAFETY REQUIREMENTS. ACTI
VITY OF THE WORKING GROUP ON WASTE 
AND DECOMMISSIONING D

 frameworks of the member countries and ana-
lysing the results of the mentioned review, were 
announced in 2010 and 2011. No essential adjus-
tments in the safety reference levels were made – 

legal frameworks of all member countries will have 
to comply with new safety reference levels, and 
these requirements will have to be implemented in 
practice. 

In 2012, two meetings of the WGWD were ar-
ranged – in Brugg (Switzerland) and Stockholm 
(Sweden), which both were focused on the draf-
ted safety reference levels for radioactive waste 
disposal to repositories: the reference levels were 
revised and adjusted with regard to the practice 
from the previously prepared documents and the 

-
ting in Stockholm the preparation of the new sa-
fety reference levels for radioactive waste disposal 
to repositories was completed, and subsequently 
they were made publicly accessible on the Inter-
net. The operating organisations can provide their 
comments on the safety reference levels, and the 
latter may be revised on the basis of these com-
ments. Later the same procedure, which is appli-
cable to the safety reference levels for the storage 
facilities or decommissioning, will be undertaken 
– the member countries will have to perform the 
analysis of compliance of their legal acts with the 
safety reference levels and, if any non-compliances 

their legal acts.  

Naujų branduolinių elektrinių projektavimas, 
statyba ir eksploatavimas turi būti vykdomi lai-
kantis visų tarptautinių branduolinės saugos, ra-
diacinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, o 
vertinant poveikį kitoms valstybėms – Konvencijos 
dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybinia-
me kontekste (toliau – ESPO konvencija) nuosta-
tų. 2009 m. pabaigoje, Rusija ir Baltarusija pateikė 
šalia Lietuvos teritorijos planuojamų statyti bran-
duolinių elektrinių poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentus. Branduolinės elektrinės statybai Bal-
tarusijoje parinkta Astravo aikštelė (Gardino sritis) 
nuo Lietuvos sienos nutolusi tik 23 km, o nuo jos 
sostinės Vilniaus, kurioje gyvena daugiau kaip pusė 
milijono gyventojų, tik apie 50 km. Nemano aikš-
telė Kaliningrado srityje yra 10–12 km į pietus nuo 
Lietuvos-Rusijos sienos. Šių branduolinių elektrinių 
eksploatavimas gali turėti tarpvalstybinį poveikį, 
todėl Lietuvos institucijos, tame tarpe ir VATESI, 
dalyvavo šių objektų poveikio aplinkai vertinimo 
procese pagal ESPO konvenciją ir nagrinėjo abiejų 
šalių pateiktus su poveikiu aplinkai vertinimu susi-
jusius dokumentus.

Išnagrinėjus tiek Rusijos, tiek Baltarusijos 2009–
2011 m. pateiktus dokumentus ir atsakymus į Lie-
tuvos klausimus trūko informacijos, susijusios su 
aikštelių vertinimu pagal TATENA reikalavimus, in-
formacijos apie branduolinių elektrinių poveikio 
vertinimą Lietuvos gyventojams normalios eks-
ploatacijos metu bei projektinių ir sunkiųjų avarijų 
atvejais bei informacijos apie radioaktyviųjų atlie-
kų tvarkymą ir jų dėjimą į atliekynus. Iš kaimyninių 
valstybių VATESI siūlė reikalauti, kad branduolinių 
elektrinių projektuose būtų įvertintas sunkiojo lėk-
tuvo kritimas bei abiejų projektų atitikimas šiuo-
laikiniams branduolinės saugos, įskaitant Europos 
„streso testų“ rezultatų, reikalavimams. 

Baltarusija 2012 m. viduryje pateikė atsakymus, 
o metų pabaigoje ir papildomą informaciją, susiju-
sią su apšvitos dozių vertinimu avarijų atvejais bei 
aikštelės parinkimo kriterijais. Nors informacijos  

VEIKLA ĮGYVENDINANT ESPO 
KONVENCIJOS NUOSTATAS

daug, ją išnagrinėjus paaiškėjo, kad VATESI speci-
alistų keliami klausimai ir toliau lieka neatsakyti, o 
į motyvuotus Lietuvos argumentus ir nepritarimą 
šio objekto statybai numatytoje vietoje – neatsi-
žvelgiama. Lietuvos skundas, kad Baltarusija nėra 
pateikusi atsakymų į keliamus klausimus, nebuvo 
surengti viešieji svarstymai bei dvišalės konsulta-
cijos, tuo tarpu projektas vystomas toliau, buvo 
nagrinėjamas kovo 20–21 d. Ženevoje vykusiame 
ESPO konvencijos įgyvendinimo komiteto posėdy-
je, kuriame kartu su kitų institucijų atstovais daly-
vavo ir VATESI atstovas. ESPO konvencijos įgyven-
dinimo komitetas, nagrinėdamas Lietuvos skundą 
dėl Baltarusijos veiksmų plėtojant atominės elektri-
nės projektą atitikimo ESPO konvencijai, atsižvelgė 
į Lietuvos argumentus ir svarstė Baltarusijos veiks-
mus, pažeidžiančius konvencijos nuostatas. Komi-
tetas, remdamasis Lietuvos ir Baltarusijos pateikta 
informacija, metų pabaigoje parengė išvadų ir re-
komendacijų projektą dėl Baltarusijos veiksmų vys-
tant branduolinės energetikos projektą įvertinimo 
ir pristatė jį abiems šalims komentarams. Komenta-
rus šiam projektui teikė ir VATESI.

Rusija 2012 m. jokios papildomos informacijos, 
susijusios su Baltijos atominės elektrinės projektu, 
nepateikė. Lietuva ir toliau siekia, kad pirmiausia šis 
projektas būtų pristatytas mūsų šalies visuomenei, 
o vėliau įvyktų ir konsultacijos su valstybinėmis ins-
titucijomis dėl visų neatsakytų klausimų.

Tiek Baltarusijoje Astravo aikštelėje planuojamai 
naujai branduolinei elektrinei, tiek Rusijos Kalinin-
grado srityje planuojamai Baltijos branduolinei 
elektrinei VATESI ir toliau skirs ypatingą dėmesį. 
Abiejų kaimyninių šalių planuojamų branduolinių 
elektrinių poveikio aplinkai vertinimo derinimas 
su Lietuva pagal ESPO konvenciją dar nėra baigtas. 
Dėl galimo šių objektų pavojaus Lietuvos teritorijai 
VATESI specialistai sieks, kad į jų keliamus klausimus 
būtų pateikti atsakymai, iš kurių būtų aišku, kad 
šios branduolinės elektrinės bus suprojektuotos ir 
pastatytos pagal visus TATENA ir kitus tarptautinius 
branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus. 

THE wENRA PRogRAMME FoR HARMoNIzATIoN 
oF SAFETy REqUIREMENTS. ACTIvITy oF 
THE woRkINg gRoUP oN wASTE ANd 
dECoMMISSIoNINg (wgwd)

vEIkLA įgyvENdINANT ESPo 
koNvENCIjoS NUoSTATAS
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The designing, construction and operation of 
new nuclear power plants have to be carried out 
abiding by all international requirements on nucle-
ar safety, radiation safety and environmental pro-
tection, and during the assessment of their impact 
on other countries – by the Convention on Envi-
ronmental Impact Assessment in a Transboundary 
Context (the Espoo Convention). As of late 2009, 
Russia and Belarus submitted the environmental 
impact assessment documents of the new nucle-
ar power plants planned to be constructed in the 
proximity of the territory of Lithuania. The site cho-
sen for the construction of the nuclear power plant 
in Belarus in Astravets (Grodno District) is remote 
only at some 23 km distance from Lithuania, and 
at 50 km distance from the capital of Lithuania Vil-
nius with the population exceeding half a million 
people. The Neman site in the Kaliningrad Region 
is at some 10–12 km to the South from Lithuanian 
– Russian border.  The operation of both nuclear 
power plants can make a trans-boundary impact; 
therefore the authorities of Lithuania, including VA-
TESI, took part in the process of the environmental 
impact assessment of these facilities in line with the 
Espoo Convention, and reviewed the documents 
related to the environmental impact assessment, 
which had been submitted by both countries.  

After reviewing the documents submitted in 
2009-2011 by both Russia and Belarus as well as 
their clarifications to the questions of Lithuania, it 
was noted that the information related to the site 
evaluation according to the IAEA requirements, the 
information about the assessment of the impact of 
the nuclear power plants on Lithuanian popu- 

ACTIVITY IN IMPLEMENTING 
THE PROVISIONS OF THE 
ESPOO CONVENTION

lation during their normal operation as well as in 
the cases of the design basis and severe accidents, 
the information about the radioactive waste mana-
gement and its disposal to the repositories is not 
sufficient.  VATESI proposed to further demand the 
assessment of the impact of a large aircraft crash in 
the designs of both power plants as well as of the 
compliance of the designs with the valid nuclear 
safety requirements, including the requirements 
for the results of the stress tests performed in Eu-
rope. 

In the middle of 2012, Belarus provided their 
responses, and at the end of the year – the addi-
tional information related to the evaluation of the 
exposure doses in the case of the accidents and 
the criteria for the selection of the site. Despite the 
considerable scope of the documentation, after re-
viewing the information it turned out that the qu-
estions raised by VATESI specialists have remained 
unanswered, and no consideration has been given 
to the motivated arguments of Lithuania and its di-
sapproval of the construction of this facility in the 
projected site. The claim of Lithuania that Belarus 
had not provided the responses to the raised qu-
estions, the public hearing and bilateral consulta-
tions had not been arranged were analysed at the 
meeting of the Implementation Committee of the 
Espoo Convention on 20-12 March held in Geneva, 
which, together with the representatives of other 
institutions, was also attended by the VATESI re-
presentative. In analysing the claim of Lithuania 
on non-compliance of the actions of Belarus in 
developing the project of the nuclear power plant 
with the Espoo Convention, the Implementation  

Committee took into consideration the arguments 
of Lithuania and discussed the actions of Belarus 
by which the latter infringed the provisions of the 
Convention. At the end of the year, the Implemen-
tation Committee on the basis of the information, 
which had been provided by Lithuania and Bela-
rus, drafted the conclusions and recommendations 
on the actions of Belarus in developing the nucle-
ar energy project, and presented the draft to both 
countries for their comments. The comments on 
the draft were submitted by VATESI as well.

In 2012 Russia did not provide any additional 
information on the project of the Baltic Nuclear Po-
wer Plant. Lithuania has been further demanding 
that first of all this project would be presented to 
the public of Lithuania and later the consultations 
on all outstanding issues would be arranged with 
the relevant state authorities. 

VATESI will further focus its attention on the 
new nuclear power plant planned to be construc-
ted in the Astravets site in Belarus and on the Baltic 
Nuclear Power Plant projected in the Kaliningrad 
Region of Russia. The conciliation of the environ-
mental impact assessment of the nuclear power pl-
ants planned to be constructed by both neighbo-
ring countries with Lithuania in line with the Espoo 
Convention has not been completed yet. Due to 
the potential hazards of both facilities to the ter-
ritory of Lithania, VATESI specialists will further de-
mand for the responses to the questions raised by 
them, so that these responses would confirm that 
these nuclear power plants will be designed and 
constructed acording to all IAEA and other interna-
tional nuclear safety and radiation safety require-
ments.  

ACTIvITy IN IMPLEMENTINg 
THE PRovISIoNS oF THE 
ESPoo CoNvENTIoN
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2008 m. 7 Europos šalių Branduolinės saugos 
reguliavimo institucijos pasirašė daugiašalio ben-
dradarbiavimo susitarimą dėl Europos branduoli-
nių elektrinių eksploatacijos patirties perdavimo 
tinklo (toliau – Europos AE EPP centras) įkūrimo. 
Šis projektas pavadintas „European Clearinghouse“ 
(angl. European Network on Operational Experience 
Feedback). Projekto vykdytojas, vykdantysis agen-
tas, Energetikos ir transporto institutas yra vienas iš 
septynių EK Jungtinių tyrimų centro (JTC) institutų, 
kuris yra įkurtas Petene (Nyderlanduose). Europos 
AE EPP centro veiklos tikslai:
• Didinti esamų ir naujai statomų branduolinių 

elektrinių saugą, gerinant bendradarbiavimą 
tarp licencijos turėtojų, branduolinę saugą regu-
liuojančiųjų institucijų ir jų techninės paramos 
organizacijų. 

• Prisidėti prie eksploatacinės patirties panaudo-
jimo gerinimo, stiprinant ir dalinantis kompe-
tencija, gerinant tarpusavio ryšius ir bendradar-
biavimą „European Clearinghouse“ tinkle ir su 
tarptautine branduolinę energiją naudojančia 
bendrija. 

• Siekti, kad informacija apie įvykius eksploatuo-
jant BE reaktorius būtų kaupiama, perduodama, 
įvertinama bei būtų nuolat ir sistemingai taiko-
mos iš projekte dalyvaujančių Europos valstybių 
pasisemtos žinios. 

• Naudojant šiuolaikinius metodus, kompiuteri-
zuotus įrankius ir informaciją iš skirtingų nacio-
nalinių ir tarptautinių šaltinių, nustatyti geriausią 
BE eksploatacinių įvykių įvertinimo praktiką.  

• Teikti paramą formuojant ilgalaikę ES politiką 
eksploatavimo patirties naudojimo srityje. Euro-
pos AE EPP centro valdymo organas yra Priežiū-
ros komitetas. Priežiūros komiteto veikloje daly-
vauja atstovai iš Suomijos, Vengrijos, Lietuvos, 
Nyderlandų, Rumunijos, Slovėnijos, Šveicarijos, 
JTC bei stebėtojų teisėmis dar devynių šalių at-
stovai. Lietuvai Priežiūros komiteto susitikimuo-
se atstovauja VATESI viršininkas. 2012 m. VATESI, 
dalyvaudama Priežiūros komiteto veikloje, teikė 
savo pasiūlymus dėl Europos AE EPP centro vei-
klos.

Europos AE EPP centre taip pat sukurta Techni-
nė valdyba, palaikanti Priežiūros komiteto veiklą. 
Techninės valdybos veikloje dalyvauja atstovai iš 
šešiolikos Europos šalių branduolinę saugą regu-
liuojančių institucijų, techninės paramos organiza-
cijų, pramonės įmonių bei tarptautinių organizacijų.

2012 m. VATESI atliko peržiūrą Europos AE EPP 
teminių studijų eksploatavimo nutraukimo, AE 

skaitmeninių valdymo ir apsaugos įrangos, įvykių 
dėl elektros variklių varomų vožtuvų gedimo, bei 
BE senėjimo klausimais. Taip pat buvo nagrinėjami 
Europos AE EPP centro išlesti internetiniai naujien-
laiškiai, kuriuose pateikiama operatyvi informacija 
apie naujausius pasaulyje per praėjusį metų ketvir-
tį įvykusius su branduoline energetika susijusius 
įvykius. 

DALYVAVIMAS EUROPOS ATOMINIŲ 
ELEKTRINIŲ EKSPLOATAVIMO PATIRTIES 
INFORMACINIO CENTRO VEIKLOJE

In 2008, nuclear safety regulatory authorities 
from 7 European countries signed a Declaration 
of Intention of Multi-partner Collaboration Arran-
gements for the European Clearinghouse on NPP 
OEF. The Project was named the European Network 
on Operational Experience Feedback (the Europe-
an Clearinghouse). The implementing organization 
of the project and the operating agent is the Insti-
tute of Energy and Transport established in Peten 
(the Netherlands), one of the seven institutes of the 
Joint Research Centre (JRC) of the European Com-
mission. 

The objectives of the European Clearinghouse 
are as follows:

• Improving the existing and newly constructed 
NPPs safety through strengthening co-opera-
tion between licensees, regulatory authorities 
and their Technical Support Organizations;  

• Making input to the use of operational experi-
ence feedback by strengthening and sharing 
competencies, enhancing mutual relations 
within the European Clearinghouse and with 
international community using nuclear power; 

• Collecting, summarizing and disseminating 
information on NPP operational events along 
with the continuous and systematic application 
of knowledge gained from European countries 
participating in the project;   

• Establishing the best practice for the assess-
ment of NPP operational events through the use 
of state-of-the-art methods, computer aided as-
sessment tools and information gathered from 

• 
EU policy needs on the operational experience 
feedback. 

PARTICIPATION IN THE ACTIVITIES 
OF THE EUROPEAN CLEARINGHOUSE 

FOR OPERATIONAL EXPERIENCE 
FEEDBACK

The supervisory body of the European Clea-
ringhouse on NPP OEF is the Steering Committee. 
In the activities of the Steering Committee the re-
presentatives of Finland, Hungary, Lithuania, the 
Netherlands, Rumania, Slovenia, and Switzerland 
as well as of the JRC are involved along with the re-
presentatives of nine other countries that are parti-
cipating by the observer rights. 

At the meetings of the Steering Committee, Li-
thuania is represented by VATESI Head. In 2012, by 
participating in the activities of the Steering Com-
mittee, VATESI submitted its proposals on the acti-
vities of the European Clearinghouse on NPP OEF.

The Technical Board was established in the Eu-
ropean Clearinghouse on NPP OEF to support the 
activities of the Steering Committee. The repre-
sentatives of nuclear safety regulatory authorities, 
technical support organizations, industries and 
international organizations from sixteen countries 
are taking part in the activities of the Technical Bo-
ard.  

In 2012, VATESI reviewed the studies prepared 
by the European Clearinghouse on NPP OEF on the 

components, external events, digital control and 
protection equipment, events caused by failures 
of valves operated by electric engines and the NFs 
ageing. The online info sheets that are issued by 
the European Clearinghouse on NPP OEF to pre-
sent the summarized expedient information about 
the incidents related to nuclear energy that occur-
red in the world during the previous quarter were 
thoroughly studied.  

dALyvAvIMAS EURoPoS AToMINIų 
ELEkTRINIų EkSPLoATAvIMo PATIRTIES 
INFoRMACINIo CENTRo vEIkLojE

PARTICIPATIoN IN THE ACTIvITIES
oF THE EURoPEAN CLEARINgHoUSE

FoR oPERATIoNAL ExPERIENCE 
FEEdBACk
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TATENA regioniniai projektai branduolinės 
saugos ir energetikos srityje

2012 m. VATESI koordinavo Lietuvos specialistų 
dalyvavimą devyniuose TATENA Europos regioni-
nio techninio bendradarbiavimo projektuose bran-
duolinės saugos ir energetikos srityje:

RER/2/006 – saugos infrastruktūros kūrimas 
valstybinei branduolinės energetikos programai 
įgyvendinti;

RER/2/008 – reguliuojančių institucijų gebėjimų 
stiprinimas licencijuojant ir prižiūrint naujo dizaino 
III ir III+ kartos branduolines elektrines;

RER/9/110 – reguliuojančių institucijų gebėjimų 
patikrinimų srityje ir patikrinimų programų stipri-
nimas;

RER/9/111 – nacionalinės branduolinės ir radia-
cinės saugos infrastruktūros kūrimas;

RER/9/112 – reguliuojančių institucijų vadybos, 
veiklos organizavimo ir efektyvumo stiprinimas;

RER/9/119 – parama vystant žmogiškuosius re-
sursus branduolinio saugumo srityje;

RER/9/124 – branduolinių elektrinių eksploata-
cijos saugos gerinimas;

RER/9/125 – branduolinės saugos vertinimo ge-
bėjimų stiprinimas, naudojant saugos įvertinimo, 
švietimo ir mokymo programą;

RER/9/126 – saugos vertinimo gebėjimų didini-
mas, saugos vertinimų harmonizavimas bei siner-
gijos vystymas atliekant deterministinę ir tikimybi-
nę saugos analizę.

2012 m. 59 Lietuvos atstovai iš VATESI, Ignali-
nos AE, UAB „Visagino atominė elektrinė“ ir moks-
linių techninės paramos organizacijų dalyvavo 63 
TATENA regioninių ir kitų projektų renginiuose. 
Šie specialistai turėjo galimybę susipažinti su pa-
žangia praktika ir keliamais reikalavimais įvairiose 
branduolinės ir radiacinės saugos užtikrinimo bei 
saugos vertinimo srityse, turėjo galimybę užmegzti 
kontaktus su užsienio kolegomis. 

TATENA TECHNINIO BENdRA-
dARBIAVIMO PROJEKTAI

The IAEA regional projects in the area of nucle-
ar safety and nuclear energy

In 2012, VATESI coordinated the participation of 
Lithuania’s specialists in nine IAEA European regio-
nal projects for technical cooperation in the area of 
nuclear safety and nuclear energy:

RER/2/006 – Establishing a Safety Infrastructu-
re for a National Nuclear Power Programme 
(RER/2/006);

RER/2/008 – Strengthening Regulatory Capabi-
lities for Licensing and Overseeing New Designs of 
Generation III and III+ Nuclear Power Plants; 

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 Radia-
tion Safety;

RER/9/112 – Enhancing Management, Organi-
zation and Effectiveness of the Regulatory Autho-
rities;

RER/9/119 – Supporting Human Resource Deve-
lopment in Nuclear Security; 

RER/9/124 – Improving Operational Safety of 
Nuclear Power Plants;

RER/9/125 – Strengthening Nuclear Safety As-
sessment Capabilities through the use of the Safety 
Assessment, Education and Training Programme; 

RER/9/126 – Advancing Safety Assessment 
Capabilities, Harmonizing Safety Assessments and 
Creating Synergy between Deterministic and Pro-
babilistic Safety Analyses. 

In 2012, fifty nine Lithuania’s representatives 
from VATESI, Ignalina NPP, VAE UAB and the Techni-
cal Support Organizations participated in 63 events 
within the scope of the IAEA regional and other 
projects. They had the possibility to learn about 
the state-of-the-art practice and requirements set 
in different areas of nuclear safety assurance and 
safety assessment, to establish business contacts 
with their foreign counterparts. 

THE IAEA TECHNICAL COOPE-
RATION PROJECTS

2012 m. VATESI pradėjo vykdyti 2012–2013 m. 
TATENA nacionalinį projektą LIT/9/010 „Branduoli-
nės saugos reguliavimo institucijos ir kitų institu-
cijų gebėjimų licencijuojant naują AE stiprinimas“. 

LIT/9/010 projekto vykdymo metu VATESI dar-
buotojai turėjo galimybę dalyvauti stažuotėse, 
konferencijose, seminaruose ir mokymo kursuose 
aktualiais naujos branduolinės elektrinės licencija-
vimo ir saugos įvertinimo klausimais, sėmėsi patir-
ties, reikalingos rengiantis įgyvendinti naujos bran-
duolinės elektrinės statybos projektą, kėlė kvalifi-
kaciją bei gilino žinias branduolinių technologijų 
klausimais.

Du TATENA nacionalinio projekto renginiai, ku-
riuose dalyvavo daugiau nei 60 Lietuvos institucijų, 
mokslinių-techninių paramos organizacijų, Ignali-
nos atominės elektrinės, UAB „VAE“ atstovų, vyko 
Lietuvoje.

Birželio 18–22 dienomis Vilniuje VATESI, LR ener-
getikos ministerijos ir UAB „VAE“ organizuotame 
TATENA seminare Lietuvos institucijų atstovai kar-
tu su TATENA ekspertais aptarė branduolinės sau-
gos infrastruktūros vystymo klausimus, diskutavo 
apie institucinius, organizacinius bei techninius iš-
teklius, sąlygas ir priemones, būtinus Lietuvai ruo-
šiant adekvačią branduolinės saugos infrastruktū-
rą, gebančią užtikrinti, kad branduolinei saugai bus 
skiriamas reikiamas dėmesys visą branduolinės 
elektrinės gyvavimo laikotarpį. TATENA ekspertai 
seminaro metu pasidalino tarptautine patirtimi 
bei geriausia praktika projektuojant, statant ir  

TATENA NACIONALINIAI 
PROJEKTAI

eksploatuojant naujas branduolines elektrines, in-
formacija apie naujausius saugos reikalavimus tiek 
branduolinėms elektrinėms ir jų saugos įvertini-
mui, tiek branduolinę elektrinę eksploatuojančiai 
bendrovei (operatoriui).

Rugsėjo 25–27 dienomis VATESI vykusio semi-
naro metu TATENA ekspertai supažindino su bran-
duolinę ir radiacinę saugą reguliuojančių instituci-
jų savo veiklos vertinimo metodologija. Seminaro 
metu įgytos žinios padės VATESI ir Radiacinės sau-
gos centro specialistams atlikti savo veiklos verti-
nimą ir parengti savo veiklos vertinimo ataskaitą 
vadovaujantis TATENA standartais. Savo veiklos 
vertinimas numatytas kaip vienas iš pasirengimo 
Reguliuojančių institucijų veiklos vertinimo (angl. 
Integrated Regulatory Review Service) misijai etapų.

2012 m. parengta naujo TATENA nacionalinio 
projekto 2014–2015 m. laikotarpiui koncepcija, ku-
rią patvirtino TATENA valdyba tolimesniam projek-
to rengimo etapui. „Branduolinės saugos regulia-
vimo institucijos ir kitų institucijų gebėjimų stipri-
nimas licencijuojant naują branduolinę elektrinę“ 
projekto aprašymas ir 2014–2015 m. priemonių 
planas pateikti TATENA vertinimui. 

TATENA parama teikiama vykdant nacionalinius 
projektus, yra neįkainojama pagalba padedanti 
Lietuvos branduolinės saugos specialistams susi-
pažinti su aktualiausiais tarptautiniais branduoli-
nės saugos reikalavimais ir gerąja kitų šalių prakti-
ka įgyvendinant šiuos reikalavimus. 

TATENA TECHNINIo 
BENdRAdARBIAvIMo 
PRojEkTAI

THE IAEA TECHNICAL 
CooPERATIoN PRojECTS

TATENA NACIoNALINIAI 
PRojEkTAI
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In 2012, VATESI started the IAEA national pro-
ject LIT/9/010 – Strengthening Capabilities of Nucle-
ar Safety Regulatory Authority and Other Institutions 
in Licensing a New Nuclear Power Plant, scheduled 
for 2012-2013.  

In the course of implementing the LIT/9/010 
project, VATESI employees had a possibility to take 
part in the in-service trainings, seminars and the 
training courses on the important issues of licen-
sing and safety assessment of the new nuclear po-
wer plant, and were gathering experience necessa-
ry in getting ready for the implementation of the 
project for construction of the new nuclear power 

-
hancing knowledge in nuclear technologies.

Within the scope of the IAEA national project, 
two events took place in Lithuania, which were at-
tended by more than 60 representatives from va-
rious Lithuanian institutions, technical support or-
ganisations, Ignalina Nuclear Power Plant, Visagino 
Atominė Elektrinė UAB.

At the seminar, which on 18-22 June was arran-
ged in Vilnius by VATESI, the LR Ministry of Energy 
and Visaginas Atominė Elektrinė UAB, the represen-
tatives of  Lithuanian institutions together with the 
IAEA experts discussed the issues of developing 
the nuclear infrastructure, the institutional, orga-
nizational and technical resources, the conditions 
and means to develop an adequate   nuclear safety 
infrastructure in Lithuania, which  would enable to 
assure due consideration of the nuclear safety du-
ring the entire lifetime of the nuclear power plant. 
At the seminar the IAEA experts shared the 

THE IAEA NATIONAL PROJECTS

 international experience and the best practice in 
designing, constructing and operating new nucle-
ar power plants, the information about the latest 
safety requirements for both – nuclear power pl-
ants, their safety assessment and an undertaking 
which is operating a nuclear power plant (the ope-
rator).  

At the seminar, which on 25-27 September was 
held at VATESI, the IAEA experts presented the self-
assessment methodology for the nuclear safety 
and radiation safety regulatory institutions. The 
knowledge acquired at the seminar will be helpful 
in performing the self-assessment of the activities 
by VATESI and the Radiation Protection Centre and 
in preparing the self-assessment report in line with 
the IAEA standards. The self-assessment of the acti-
vities has been planned as one of the preparatory 
stages for the mission of the Integrated Regulatory 
Review Service.

In 2012, the concept of the new IAEA project 
for the period of 2014-2015 was worked out and 
approved by the IAEA for the following stage of the 
project preparation.  The description of the project 
Strengthening Capabilities of Nuclear Safety Regula-
tory Authority and Other Institutions in Licensing a 
New Nuclear Power Plant together with the plan of 
measures for the period of 2012-2015 were submit-
ted for evaluation by the IAEA. 

The IAEA support, which is made available d 
through national projects, provides the nuclear 
safety specialists of Lithuania with highly valued 
opportunities to familiarize themselves with the 
most outstanding international requirements of 
nuclear safety and the best practice of other coun-
tries in meeting these requirements. 

2012 m. VATESI dirbo su dviem ES paramos pro-
jektais:

1. „Techninė parama VATESI eksploatacijos 
nutraukimo srityje“ (6-asis etapas, Nr. 1D.07/01/

-
šomis. Preliminari paslaugų pirkimo sutartis Nr. 
VAT.06.01.0001 pasirašyta 2012 m. liepos 12 d. 2012 
m. buvo vykdoma 3-ioji šios sutarties užduotis 
„Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyvių-
jų atliekų kaupiamosios saugyklos atnaujintos sau-
gos analizės ataskaitos peržiūros paslaugos“, kurios 
vertė 109 668 EUR.

Pagrindiniai šio projekto tikslai:

• teikti paramą VATESI, peržiūrint su Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimu susijusius dokumen-
tus;

• konsultuoti VATESI eksploatavimo nutraukimo 
projektų klausimais.

2. VATESI 2011 m. pasirašė sutartį su RISKAUDIT 
IRSN/GRS International ir dalyvavo įgyvendinant 
ES paramos projektą Nr. BE/RA/06 „Vakarų Europos 
reguliavimo metodikos ir praktikos perdavimas 
Baltarusijos branduolinės saugos institucijoms 
– institucinis ir techninis bendradarbiavimas bei 
GOSTAMNADZOR gebėjimų stiprinimas perduo-
dant Vakarų Europos saugos principus ir praktiką“. 
2012 m. toliau vykdydama šį projektą, VATESI kartu 
su užsienio šalių ekspertais dalyvavo įgyvendinant 
šias užduotis:

• nacionalinio strateginio plano, veiksmų plano 
ir bendradarbiavimo plano rengimas, apimant 
esamos situacijos apžvalgą ir branduolinę saugą 
reguliuojančios institucijos gebėjimų stiprinimą;

• teisinės bazės branduolinės saugos srityje vysty-
mas. 

EUROPOS SĄJUNGOS 
PARAMOS PROJEKTAI

In 2012, VATESI was working on two EU support 
projects:

1. Technical Assistance to VATESI in the Field of 
Decommissioning (Stage 6), No. 1D.07/01/VAT.06 

-
me. The preliminary Agreement No. VAT.06.01.0001 
for Procurement of Services was signed on 12 July 
2012. In 2012, the 3rd assignment under this agree-
ment – The services of reviewing the updated safety 
analysis report of the very low level short-lived radio-
active waste storage facility, valued at EUR109 668, 
was carried out. 

• To provide support to VATESI in reviewing the 
documents related to the decommissioning of 
Ignalina NPP; 

• To consult VATESI on the issues related to the 
decommissioning projects. 

2. In 2011, VATESI signed the Agreement with 
RISKAUDIT IRSN/GRS International and took part in 
implementing the European Union support project 
No BE/RA/06 Transfer of the West European Regu-
lation Methods and Practice to the Nuclear Safety Ins-
titutions of Belarus – Institutional and Technical Coo-
peration and GOSTAMNADZOR Capacity Building by 
Transferring the West European Safety Principles and 
Practice. VATESI together with experts from other 
foreign countries participated in implementing the 
following assignments: 

• Drafting the national strategic plan, the action 
plan and the plan of cooperation including the 
review of the existing situation and the capacity 
building of the nuclear safety regulatory autho-
rity; 

• Developing the legal framework on nuclear sa-
fety. 

THE EUROPEAN UNION 
SUPPORT PROJECTS

THE IAEA NATIoNAL PRojECTS EURoPoS SąjUNgoS 
PARAMoS PRojEkTAI

THE EURoPEAN UNIoN 
SUPPoRT PRojECTS
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ABWR – pažangus verdančio vandens reaktorius 
(angl. Advanced Boiling Water Reactor); 

AGGS – automatinė gaisro gesinimo sistema; 

AHGNS – Europos Tarybos Ad Hoc branduolinio 
saugumo darbo grupė;

ALARA – radiacinės saugos optimizavimo principas;

BE – branduolinė elektrinė; 

BEO – branduolinės energetikos objektas;

BTG – Branduolinių tiekėjų grupė; 

B1 – panaudoto branduolinio kuro saugyklos pro-
jektas; 

B19-1 – labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų saugyklos projektas; 

BSR – branduolinės saugos reikalavimai;

BST – branduolinės saugos taisyklės;

Bq – bekerelis, tarptautinės matavimo sistemos 
vienetas, naudojamas radioaktyviųjų medžiagų ak-
tyvumui matuoti;

DSA – deterministinė saugos analizė;

DPCK – daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kon-
tūras;

ECURIE – Europos Bendrijos skubaus keitimosi in-
formacija apie radiologines situacijas sistema; 

EEPIC – Europos eksploatavimo patirties informa-
cinis centras; 

EK – Europos Komisija; 

ENSREG – Europos branduolinę saugą reguliuo-
jančių institucijų grupė; 

EO – eksploatuojanti organizacija; 

EPREV – Avarinės parengties peržiūros ekspertų 
misija;

ES – Europos Sąjunga; 

ESPO – konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo 
tarpvalstybiniame kontekste;

EURATOM – Europos atominės energijos bendrija;

FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras; 

GRS – Vokietijos objektų ir reaktorių saugos asoci-
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acija;

HLG – Branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo 
aukšto lygio atstovų grupė;

Ignalinos AE – Ignalinos atominė elektrinė;

INES – Tarptautinė branduolinių įvykių skalė; 

IO – inspektuojanti organizacija; 

IRRS – Jungtinė reguliavimo veiklos įvertinimo mi-
sija; 

IRRT – Tarptautinė branduolinės saugos reguliavi-
mo įvertinimo misija; 

JTC – Jungtinis tyrimų centras; 

KTU – Kauno technologijos universitetas; 

LEI – Lietuvos energetikos institutas; 

LPBKS – laikinoji panaudoto branduolinio kuro 
saugykla;

MBZ – medžiagų balanso zona; 

mSv

MTPO – mokslinės techninės paramos organizaci-
jos; 

NEA – Branduolinės energijos agentūra;

NRA – Japonijos branduolinės saugos reguliavimo 
organizacija;

NRC – JAV branduolinio reguliavimo komisija; 

NSG – Branduolinių medžiagų tiekėjų grupė;

NTD – normatyviniai techniniai dokumentai; 

OECD – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija; 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas;

PBK – panaudotas branduolinis kuras;

PBKS – panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo 
saugykla;

PŠIR – panaudotą šilumą išskirianti rinklė;

RATA – Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra; 

RBMK – kanalinis didelio galingumo reaktorius;

RHWG – WENRA Reaktorių saugos harmonizavimo 
darbo grupė;

RKS – radiacinės kontrolės sistema;

SARIS – branduolinę energetiką reguliuojančios 
institucijos veiklos įsivertinimo metodologija;

SIP – saugos gerinimo programa;

VAE – UAB „Visagino atominė elektrinė“; 

VBBUS – Visuotinio branduolinių bandymų už-
draudimo sutartis; 

VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos 
inspekcija;

VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas; 

TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentū-
ra;

WENRA – Vakarų Europos valstybių branduolinės 
saugos reguliatorių asociacija;

WENRA – Branduolinės saugos gerinimo veiklos 
darbo grupė

WGWD – WENRA Eksploatavimo nutraukimo ir ra-
dioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė;

WG2 – ENSREG Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
darbo grupė;

WIG – WENRA Inspekcijų darbo grupė.

;

SANTRUMPoS
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ABWR – the Advanced Boiling Water Reactor 

AEA – the Atomic Energy Agency

AFES

AHGNS – the Ad-Hoc Group on Nuclear Security

ALARA – the principle of optimisation of radiation 
protection (as low as reasonably achievable)

B1 – the project for construction of the spent 
nuclear fuel storage facility 

B19-1 – the project for very low activity radioactive 
waste storage facilities  

Bq - the becquerel (the international measurement 
unit of radioactivity) 

CPST – the Centre for Physical Sciences and Tech-
nology

CF UGC – capability factor to use gross capacity 

CNS – the Convention of Nuclear Safety 

DSA – the deterministic safety analysis

EC – the European Commission 

ECOEF – the European  Clearing house for Operatio -
nal Experience Feedback 

ECURIE – the European Community Urgent Radio-
logical Information Exchange 

EIA – the environmental impact assessment

ENSREG – the European Nuclear Safety Regulatory 
Group  

EPREV – the Emergency Preparedness Review Ser-
vice

EU – the European Union 

EURATOM – the European Atomic Energy Commu-
nity 

GRS – the German State Nuclear Reactor Safety 
Consulting Association  

HLG – the high level group

HR SNFA – the heat releasing spent nuclear fuel 
assembly 

IAEA – the International Atomic Energy Agency

Ignalina NPP – Ignalina Nuclear Power Plant

ISNF SF – the interim spent nuclear fuel storage 
facility

INES – the International Nuclear and Radiological 
Event Scale 

IO – the inspecting organization

IRRS – the Integrated Regulatory Review Service 

IRRT – the International Regulatory Review Team  

ISNF SF– the interim spent nuclear fuel storage fa-
cility

JRC –   the Joint Research Centre 

KTU – Kaunas University of Technology 

LEI – Lithuanian Energy Institute 

MBZ – the material balance zone 

MFCC – the main cooling circuit

MPa – megapascal

mSv – the millisievert (exposure measurement 
unit) 

MTD – the mandatory technical documents

NF – the nuclear facility 

NPP – the nuclear power plant

NRA – the nuclear safety regulatory authority of 
Japan 

NRC – the US Nuclear Regulatory Commission 

NSG – the Nuclear Suppliers’ Group 

OECD – the Organization for Economic Coopera-
tion and Development 

OO – the operating organization 

RATA – the Radioactive Waste Management Agen-
cy 

RCS – the radiation control system

RBMK – the high power channel-type reactor 

RHWG – the WENRA Reactor Harmonization Wor -
king Group

SARIS – the self-assessment tool (the Self-Assess-
ment of the Regulatory Infrastructure for Safety)

SIP – the safety improvement programme

SNF – the spent nuclear fuel

SPNFA – the spent nuclear fuel assembly releasing 
heat 

SNF SF – the dry type storage facility for spent 
nuclear fuel 

VAE – the project development company Visagino 
Atominė Elektrinė UAB

VATESI – the State Nuclear Power Safety Inspecto-
rate

VGTU – Vilnius Gediminas Technical University

WENRA – the Western European Nuclear Regula-
tors Association

WGNS – the Working Group on Nuclear safety 

WGWD – the Working Group on Waste and Decom-
missioning

WG2 – the ENSREG Working Group on Radioactive 
Waste management

WIG – the Working Group on Inspection of Compo-
nents and Structures
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VEIKIANČIOS 
BRANDUOLINĖS 
ELEKTRINĖS
(atstumas iki Lietuvos sienos, km)

OPERATING 
NUCLEAR 
POWER PLANTS
(distance from the border of 
Lithuania, km)

Oskarshamn, 492 + 661 + 1450 MW, 
BWR – 307 km

Forsmark, 1022 + 1034 + 1212 MW, 
BWR – 496 km

Olkiluoto, 2x880 MW, BWR – 537 km

Loviisa, 2x488 MW, VVER – 445 km

Kalinin, 4x1000 MW, VVER – 570 km

Smolensk, 3x1000 MW, RBMK – 486 km

Leningrad, 4x1000 MW, 
RBMK – 450 km

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

Dukovany, 4x510 MW, VVER – 744 km

Temelin, 2x1000 MW, VVER – 817 km

Bohunice, 2x505 MW, VVER – 731 km

Mochovce, 2x470 MW, VVER – 725 km

North 
Sea

Baltic
Sea

Rus.
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