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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.

Nuclear facilities in Lithuania:
1. Ignalina Nuclear Power Plant – 

Drūkšiniai, Visaginas m.
2. Closed Maišiagala storage facility of 

radioactive waste – Bartkuškis forest, 
Širvintai.

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.

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.

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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V i r š i n i n k o  ž o d i s
In 2013 VATESI activities included several additional top-

ics and dates.
During the Lithuanian Presidency of the Council of the 

European Union, the Working Party on Atomic Questions 
started discussing proposals of the European Commission 
of amendments to the Nuclear Safety Directive (2009/71/
Euratom). 

Another area of critical importance and relevance was 
strengthening national nuclear security by focusing the 
special attention and effort of all Government authorities 
on targeted and intense cooperation to exchange informa-
tion on potential illegal activities against the existing and 
future nuclear facilities, and storing of nuclear or radioac-
tive materials. In order to have stronger cooperation and 
information and practice exchange in the area of nuclear 
security, in 2013 VATESI joined the European Nuclear Secu-
rity Regulators Association (ENSRA), which currently unites 
15 authorities regulating nuclear security in Europe. 

After the European stress tests and peer review of their 
results, in 2013 VATESI approved the Plan for Strengthening 
Nuclear Safety, which sets forth safety upgrading measures 
to be implemented at the closed Ignalina Nuclear Power 
Plant (NPP) and the spent nuclear fuel storage facility that 
is under construction. Participating in the review process 
is important, as is the possibility to share experience and 
assess lessons learnt after the accident at the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant in Japan thus improving the se-
curity of existing and future nuclear power plants in Europe. 

Other main areas of activity in 2013 were supervision 
of nuclear and radiation safety at Ignalina NPP, which was 
finally shut down, supervision of safety during the decom-
missioning, and radioactive waste management, including 
the construction and operation of new nuclear facilities. 

In 2013, 6 unusual events were registered at Ignalina NPP. 
During these events the level of occupational exposure of 
Ignalina NPP employees and contamination of the premises 
with radionuclides did not exceed the permissible limits, 
and radionuclides were not released to the environment. 
On the International Nuclear Events Scale (INES) these 
unusual events were rated below the scale. However 
compared to 2012, the number of unusual events increased 
in 2013, thus, VATESI will pay special attention to ensure 
that Ignalina NPP investigates the reasons for the events 
thoroughly and plans and implements efficient measures 
to reduce the future risk of the reoccurrence of such events.

In 2013 the Final Safety Analysis Report of the Very 
Low-Level Radioactive Waste Storage Facility and technical 
design amendments were evaluated, a licence to operate 
the facility was issued, followed by the issue of its commer-
cial operation permit after the so-called “hot tests”. A tech-
nical design for a Very Low-Level Radioactive Waste Repos-
itory was also approved. Evaluation of the Technical Design 
of Unsealed Spent Nuclear Fuel Management started; eval-
uation also began on documents of the Preliminary Safety 
Analysis Report. 

During 2013 there were 43 inspections of economic en-
tities. Most of these inspections were carried out at Ignali-

na NPP, which was inspected 41 times. The state research 
institute Center for Physical Sciences and Technology 
was inspected once, and the State Enterprise Radioactive 
Waste Management Agency was also inspected once. It 
is important to note that no violations or inconsistencies 
were found which may have directly caused occupational 
exposure doses to be exceeded, deterioration of barriers 
confining radionuclides or suppressing ionising radiation, 
degradation of features of safety important devices, activi-
ty of radionuclides released to the environment exceeding 
limit values set forth in the Plan of Radionuclides Released 
to the Environment, or non-compliance with related safe 
operation conditions. Economic entities eliminated other 
reported violations within the time set forth in the binding 
instructions submitted to them.

We appreciate the Technical Cooperation Team of IAEA 
and colleagues of other countries for enabling VATESI spe-
cialists to attend a specialized training course of the USA 
(NRC), and to familiarize themselves with the experience 
of developing and improving integrated management sys-
tems of Canadian, Slovenian and Swedish regulators, all dif-
ferent in size. We are happy to have shared our experience 
of organizing European regional trainings, strengthening 
safety culture, inspecting supervised economic entities, 
participating in trainings of the Nuclear Security Center 
of Excellence and sharing information on VATESI activities 
with other training attendees.

In 2013 VATESI specialists had many opportunities to 
contribute to nuclear safety strengthening in Lithuania, Eu-
rope and throughout the world, by participating as experts 
and speakers in missions and regional trainings organized 
by IAEA IRRS, IPPAS and the European Commission, tech-
nical assistance projects of the European Union, and pre-
senting their activities during international events, such as 
ASEM or FISA/EURADWASTE.

The priorities of VATESI activity in 2014–2016 remain un-
changed: to supervise the safety of the decommissioning of 
Ignalina NPP, supervise safety during the construction and 
ope ration of the spent nuclear fuel and radioactive waste 
management facilities, upgrade the nuclear safety regula-
tion and supervision framework, and continue to ensure 
that nuclear materials are used only for peaceful purposes.

Head of VATESI 
Michail Demčenko

2013-ieji metai į įprastą VATESI veiklos darbotvarkę įrašė kelias 
svarbias papildomas temas ir datas. 

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu At-
ominių klausimų darbo grupėje buvo pradėti svarstyti Europos 
Komisijos pateikti pasiūlymai, kaip tobulinti Branduolinės saugos 
direktyvą (2009/71/Euratomas). 

Kita itin svarbi ir aktuali sritis – šalies branduolinio saugumo 
stiprinimas, telkiant ypatingą dėmesį ir visų valstybės institucijų 
pastangas į kryptingą ir intensyvų bendradarbiavimą keičiantis 
informacija apie galimas neteisėtas veikas, nukreiptas prieš esa-
mus ir būsimus branduolinės energetikos objektus, branduolinių 
ar radioaktyviųjų medžiagų saugojimą. VATESI, siekdama intensy-
viau bendradarbiauti ir keistis informacija bei patirtimi branduoli-
nio saugumo srityje, 2013 m. prisijungė prie Europos branduolinį 
saugumą reguliuojančių institucijų asociacijos ENSRA, kuri šiuo 
metu vienija 15 branduolinį saugumą reguliuojančių institucijų 
Europoje. 

VATESI po atliktų europinių „streso testų“ ir vykusios tarpusa-
vio jų rezultatų peržiūros 2013 m. patvirtino Branduolinės saugos 
gerinimo planą, kuriame numatytos saugos gerinimo priemonės 
bus diegiamos sustabdytoje Ignalinos AE ir statomoje panaudoto 
branduolinio kuro saugykloje. Svarbu, kad aktyviai dalyvaujame 
peržiūros procese, galime dalytis patirtimi, įvertinti išmoktas pa-
mokas po avarijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje Ja-
ponijoje ir šitaip pagerinti esamų ir būsimų Europos branduolinių 
elektrinių saugą.

Kitos pagrindinės 2013 m. veiklos kryptys: galutinai sustabdy-
tų Ignalinos AE energijos blokų branduolinės ir radiacinės saugos 
priežiūra, šių blokų eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūra, 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, įskaitant naujų branduolinės 
energetikos objektų statybą bei eksploatavimą, branduolinės ir 
radiacinės saugos priežiūra.

Per 2013 m. Ignalinos AE buvo užregistruoti 6 neįprastieji įvy-
kiai. Šių įvykių metu Ignalinos AE darbuotojų apšvitos ir patalpų 
taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinųjų normų, 
radionuklidų į aplinką nepateko. Pagal Tarptautinę branduolinių 
įvykių skalę (INES) šie neįprastieji įvykiai buvo klasifikuoti žemiau 
skalės ribų. Tačiau neįprastų įvykių skaičius 2013 m. išaugo, lygi-

nant su 2012 m., todėl VATESI skirs ypatingą dėmesį prižiūrėdama, 
kad Ignalinos AE atidžiai išnagrinėtų įvykių priežastis ir suplanuo-
tų bei įgyvendintų veiksmingas priemones, siekdama sumažinti 
tokių įvykių pasikartojimo riziką.

2013 m. įvertinta Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų kaupiamosios saugyklos galutinės saugos analizės ataskaita ir 
techninio projekto pakeitimai, išduota licencija eksploatuoti šią 
saugyklą, o atlikus vadinamuosius „karštuosius bandymus“  – ir 
leidimas vykdyti jos pramoninę eksploa taciją. Taip pat buvo su-
derintas labai mažo radioaktyvumo atliekų atliekyno techninis 
projektas. Pradėti vertinti pažeisto panaudoto branduolinio kuro 
tvarkymo techninis projektas ir pirminės saugos analizės ataskai-
tos dokumentai. 

Per 2013 m. atlikti 43 ūkio subjektų veiklos patikrinimai, iš jų 
41 – Ignalinos AE, po vieną – Valstybinio mokslinių tyrimų insti-
tuto Fizinių ir technologijos mokslų centre ir VĮ Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo agentūroje. Svarbu pažymėti, kad nenustatyta 
pažeidimų ir neatitikčių, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti 
viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulai-
kantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo 
pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką išmetamų 
radionuklidų aktyvumas galėjo viršyti radionuklidų išmetimo į 
aplinką plane nustatytas ribines vertes ar būtų nesilaikyta sau-
gaus eksploatavimo sąlygų. Kitus užfiksuotus pažeidimus ūkio 
subjektai pašalino per jiems pateiktuose privalomuose vykdyti 
nurodymuose nustatytą laiką.

Esame dėkingi TATENA techninio bendradarbiavimo koman-
dai ir kitų šalių kolegoms, kad VATESI specialistai turėjo galimybę 
gilinti žinias specializuotuose mokymuose JAV (NRC), taip pat 
susipažinti su Kanados, Slovėnijos ir Švedijos skirtingo dydžio 
reguliuojančiųjų institucijų patirtimi kuriant bei tobulinant inte-
gruotas vadybos sistemas. Džiaugiamės, kad ir patys galėjome 
pasidalyti patirtimi organizuodami Europos regiono mokymus, 
stiprindami saugos kultūrą, atlikdami prižiūrimų ūkio subjektų 
patikrinimus ir dalyvaudami Branduolinio saugumo kompeten-
cijos centro mokymuose bei supažindindami su VATESI veikla šių 
mokymų dalyvius.

2013 m. VATESI specialistai taip pat turėjo nemažai galimybių 
prisidėti prie branduolinės saugos stiprinimo Lietuvoje, Europoje 
ir visame pasaulyje, kaip ekspertai ir lektoriai dalyvaudami TATE-
NA IRRS, IPPAS ir Europos Komisijos organizuotose misijose ar re-
gioniniuose mokymuose, Europos Sąjungos techninės paramos 
teikimo projektuose, pristatydami savo veiklą tokiuose tarptauti-
niuose renginiuose, kaip ASEM ar FISA / EURADWASTE.

VATESI veiklos 2014–2016 m. prioritetai išlieka tie patys: vyk-
dyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą, 
panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
objektų statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrą, tobulinti 
branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą, toliau 
užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik tai-
kiems tikslams.

VATESI viršininkas  
Michail Demčenko

F o r e w o r d  b y  t h e  H e a d  o f  V A T E S I

VATESI viršininkas Michail Demčenko
Head of VATESI Michail Demčenko
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INSPECTORATE



Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 
(VATESI) yra branduolinės energetikos srities ir šios srities 
veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais saugos 
valstybinio reguliavimo ir priežiūros institucija. VATESI nu-
stato saugos reikalavimus, prižiūri, kaip jų laikomasi, išduo-
da licencijas ir leidimus, vertina branduolinės energetikos 
objektų saugą, atlieka patik rinimus bei vykdo kitas funkcijas.

VATESI yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lie-
tuvos Respublikos biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai 
gaunamų pajamų. Jos savininkė – valstybė, jos savinin-
ko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė.

VATESI viršininką šešeriems metams skiria Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. 
Inspekcijos viršininko pavaduotojus šešeriems metams 
skiria Ministras Pirmininkas VATESI viršininko teikimu.

Pagrindiniai VATESI veiklos prioritetai
 • Vykdyti Ignalinos atominės elektrinės (AE) eks-

ploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą.
 • Vykdyti panaudoto branduolinio kuro ir radio-

aktyviųjų atliekų tvarkymo objektų statybos ir 
eksploatavimo saugos priežiūrą.

 • Tobulinti branduolinės saugos reglamentavi-
mo ir priežiūros sistemą Lietuvoje.

 • Užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų 
naudojamos tik taikiems tikslams.

 

VATESI – tai:

 • veiklą branduolinės energetikos srityje regla-
mentuojanti institucija; ji nustato saugos reikala-
vimus branduolinės energetikos objektams, bran-
duolinėms ir branduolinio kuro ciklo medžiagoms, 
prižiūri, kaip jų laikomasi;

 • priežiūros institucija; VATESI prižiūri, kaip vykdoma 
branduolinės energetikos objektų veikla ir veikla su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais branduoli-
nės energetikos objekte, kaip užtikrinama galutinai 
sustabdytų energijos blokų branduolinė, radiacinė ir 
fizinė sauga, branduolinio ginklo neplatinimo kon-
trolė ir tvarkomos radioaktyviosios atliekos VĮ Ignali-
nos atominėje elektrinėje, VĮ Radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo agentūroje, kaip vežamos branduolinės 
medžiagos AB „Lietuvos geležinkeliai“. VATESI taip 

pat prižiūri mažų kiekių branduolinių medžiagų 
turėtojus. Pavyzdžiui, tikrina, kokias branduolines 
medžiagas Fizinių ir technologijos mokslų centras 
naudoja moksliniams tyrimams, o Vilniaus universi-
teto ligoninės Santariškių klinikos – ligoniams gydyti, 
kaip jas apskaito ir saugo;

 • licencijas, leidimus ar laikinuosius leidimus vei-
klai išduodanti valstybės institucija; VATESI prii-
ma paraiškas branduolinės energetikos srities veiklai 
ir branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuo-
jančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdyti. Vertina 
pareiškėjų vykdyti šias veiklas pateiktus dokumen-
tus, priima sprendimus dėl licencijų, leidimų ir laiki-
nųjų leidimų išdavimo, jų sąlygų pakeitimo, įspėjimo 
apie galiojimo sustabdymą, sustabdymo ir galiojimo 
panaikinimo. Pavyzdžiui, vertinama sauga statant 
branduolinę elektrinę, tvarkant radioaktyviąsias 
atliekas, vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas 
ar naudojant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį 
seisminiams tyrimams atlikti ar vamzdynų suvirini-
mo siūlėms Ignalinos AE patikrinti;

 • branduolinės ar radiologinės avarijos atveju 
institucija inicijuoja VATESI Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro veiklą, suinteresuotoms valstybės 
ir savivaldybių institucijoms teikia skubią informaci-
ją apie radiologinę padėtį branduolinės energetikos 
objekte, branduolinės ir radiologinės avarijos raidos 
prognozes, rekomendacijas ir kitą su įvykiu susijusią 
informaciją;

 • atstovauja šalies interesams tarptautinėse or-
ganizacijose bei užtikrina Lietuvos Respublikos 
įsipareigojimų, nustatytų tarptautinėse sutartyse, 
vykdymą.

Darbuotojai
2013  m. VATESI dirbo 69  įvairių sričių specialistai, 

kurie specializavosi branduolinės, radiacinės ir fizinės 
saugos bei branduolinio ginklo neplatinimo srityse. 
Visi specialistai turi aukštąjį gamtos, tiksliųjų ir fizikos 
mokslų, aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos, teisės 
ar edukologijos sričių išsilavinimą.

2013 m. iš 67 kėlusių kvalifikaciją darbuotojų 55 spe-
cialistai mokėsi pagal Lietuvos mokymo paslaugų tei-
kėjų patvirtintas programas. 38 VATESI darbuotojai kėlė 
savo kvalifikaciją dalyvaudami tarptautiniuose mokymo 
kursuose, seminaruose ir susitikimuose, organizuotuose 

State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) is 
the state regulatory and supervisory authority of the 
nuclear energy area and safety of activities with sources 
of ionizing radiation in the nuclear energy sector. VATESI 
sets safety requirements, supervises whether they are 
complied with, issues licences and permits, performs 
safety assessments of nuclear facilities, and conducts 
inspections among other functions.

VATESI is a budget institution financed from the state 
budget of the Republic of Lithuania and other legally 
generated income. Its owner is the state, the rights and 
duties of the owner of the inspectorate are exercised by 
the Government.

The Head of VATESI is appointed for a six-year ten-
ure by the President of the Republic of Lithuania on the 
nomination of the Prime Minister. Deputy Heads of the 
Inspectorate are appointed for a six-year tenure by the 
Prime Minister on the nomination of the Head of VATESI.

The main activity priorities of VATESI are as follows:
 • Supervise safety of Ignalina NP decommissioning;
 • Supervise safety of construction and opera-

tion of spent nuclear fuel and radioactive waste 
mana gement facilities;

 • Improve the framework of nuclear safety regula-
tion and supervision in Lithuania;

 • Ensure that nuclear materials and technologies 
are used only for peaceful purposes.

VATESI is:

 • The authority regulating activities in the nuclear 
energy area. VATESI sets safety requirements for nu-
clear facilities nuclear and nuclear fuel cycle materi-
als and supervises whether they are complied with. 

 • The supervisory authority. VATESI supervises ac-
tivities in nuclear facilities and activities with sources 
of ionising radiation in nuclear facilities. It supervises 
the assurance of nuclear and radiation safety and 
physical security of power units when they are final-
ly shut down, non-proliferation control, radioactive 
waste management at the State Enterprise Ignalina 
Nuclear Power Plant, the State Enterprise Radioac-
tive Waste Management Agency, and transportation 
of nuclear materials by Lietuvos Geležinkeliai AB 

(Lithuanian Railways). VATESI also supervises holders 
of small quantities of nuclear materials. For instance, 
VATESI inspects materials used by the Centre for 
Physical Sciences and Technology for research, by 
Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos for 
patient treatment as regards how the materials are 
accounted for and secured.

 • The authority issuing activity licenses, permits 
or temporary permits. VATESI accepts applications 
for activities in the nuclear energy sector and activi-
ties with sources of ionising radiation in the nuclear 
energy sector. It evaluates documents submitted 
by applicants to undertake such activities, decides 
on issuing licences, permits and temporary permits, 
amending their terms, notifying on their validity 
suspension, their suspension and revoking. For in-
stance, it assesses safety during construction of a 
nuclear power plant, managing radioactive waste, 
transporting nuclear fuel cycle materials or using an 
ionizing radiation source for seismic surveys or in-
specting pipeline welds at Ignalina NPP.

 • In case of a nuclear or radiological accident the 
authority initiates activities of the VATESI Emergen-
cy Centre, provides interested Government and local 
authorities with urgent information on the radiolog-
ical situation in a nuclear facility, forecasts how the 
nuclear and radiological accident would develop, 
and issues recommendations and other event-relat-
ed information.

 • It represents national interests in international 
organizations and assures compliance of the Re-
public of Lithuania with commitments of its interna-
tional treaties.

Human Resources
In 2013 VATESI employed 69 specialists of various fields 

specializing in nuclear safety, radiation safety, physical secu-
rity and non-proliferation. All of them have a university de-
grees in natural sciences, environmental protection, physics, 
construction engineering, law and educational sciences.

In 2013, 55 out of 67 employees improved their quali-
fication by attending programmes approved by Lithuanian 
training service providers. International trainings, seminars 
and meetings organized under international, regional or 
national projects of IAEA were attended by 38 VATESI em-
ployees. Specialists improved their technical knowledge in 
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pagal TATENA tarptautinius, regioninius bei nacionalinį 
projektus. Šie specialistai 60 tarptautinių renginių gilino 
technines žinias branduolinės, radiacinės bei fizinės sau-
gos srityse, susipažino su vertinga kitų šalių patirtimi. Taip 
pat pagal TATENA administruojamą nacionalinį projektą 
VATESI buvo organizuotas seminaras vadybos sistemų 
kūrimo ir tobulinimo tema, kurio metu daugiau nei 20 
darbuotojų turėjo galimybę susipažinti su trijų šalių skir-
tingo dydžio reguliuojančiųjų institucijų patirtimi, kuriant 
bei tobulinant integruotas vadybos sistemas.

Pagrindiniai įvykiai 2013 m. 

2013 m. sausio 8 d. patvirtintas Lietuvos branduo-
linės saugos gerinimo planas.

Kovo 14 d. VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų 
centras dalyvavo jungtinėse Šiaurės ir Baltijos valsty-

bių (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Islandija, Esti-
ja, Latvija, Lietuva) avarinės parengties pratybose.

Kovo 21  d. pasirašyta finansinės paramos sutar-
tis su Europos socialinio fondo agentūra dėl vadybos 
sistemos, atitinkančios LST EN ISO  9001 standarto ir 
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) 
standarto GS-R-3 reikalavimus, diegimo VATESI.

Balandžio 22–26  d. VATESI specialistai kartu su 
VĮ Ignalinos atominės elektrinės atstovais Europos 
branduolinę saugą reguliuojančiųjų institucijų gru-
pės (angl. European Nuclear Safety Regulators Group, 
ENSREG) organizuotame Nacionalinių branduolinės 
saugos gerinimo planų peržiūros seminare Briuselyje 
pristatė Lietuvos branduolinės saugos gerinimo planą.

Gegužės 10 d. TATENA ekspertai vertino, kaip VATESI 
įgyvendina branduolinės saugos reguliavimo institucijos 
ir kitų Lietuvos institucijų gebėjimų stiprinimo techninį 
bendradarbiavimo projektą.

nuclear, radiation safety and physical security and were fa-
miliarized with valuable experience of other countries at 60 
international events. Under a national project administered 
by IAEA a seminar on the development and improvement 
of management systems was arranged at VATESI, during 
which more than 20 employees learned about developing 
and improving integrated management systems of three 
different-sized regulators.

Key events 2013

8 January: The Plan of Strengthening Nuclear Safety 
in Lithuania was approved.

14 March: VATESI Emergency Centre participated in 
the emergency preparedness exercise of the Baltic and 
Nordic States (Finland, Sweden, Norway, Denmark, Ice-
land, Estonia, Latvia, Lithuania).

21 March: A financial support agreement was signed 
with the European Social Fund Agency on the introduc-
tion of a management system compliant with the LST EN 
ISO 9001 standard and IAEA GS-R-3 standard at VATESI.

22–26 April: Together with representatives of the 
State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant, VATESI spe-
cialists presented the Plan of Strengthening Nuclear Safety 
in Lithuania during a seminar reviewing national plans of 
strengthening nuclear safety organized by the European 
Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) in Brussels.

10 May: IAEA experts assessed how VATESI imple-
ments a technical cooperation project on capacity build-
ing of the nuclear safety regulator and other Lithuanian 
authorities.

28 May: A permit was issued to start the commercial 
operation of a very low-level radioactive waste storage 
facility at the State Enterprise Ignalina Nuclear Power 
Plant. 

VATESI kolektyvas
VATESI staff



Gegužės 28 d. išduotas leidimas VĮ Ignalinos ato-
minei elektrinei pradėti pramoninę labai mažo aktyvu-
mo radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploataciją.

Rugpjūčio 14  d. TATENA pateikta šeštoji Lietuvos 
ataskaita apie įsipareigojimų pagal Branduolinės sau-
gos konvenciją įgyvendinimą.

Spalio 1–4 d. TATENA ekspertų organizuotame se-
minare VATESI pasidalyta patirtimi apie branduolinės 
energetikos saugą reguliuojančiųjų institucijų vady-
bos sistemas, jų kūrimo, tobulinimo ir diegimo ypatu-
mus, reikalingas darbuotojų kompetencijas.

Spalio 7–11 d. Druskininkuose vyko TATENA ir VATESI 
organizuoti Europos regiono mokymai žmogiškųjų ir orga-
nizacinių veiksnių bei integruotos vadybos sistemos regla-
mentavimo ir inspektavimo srityje.

Spalio 14–17 d. VATESI viršininkas Michailas Dem-
čenko FISA  / EURADWASTE 2013 jungtinės konferen-
cijos dalyviams pristatė branduolinių objektų saugos 
problemas Lietuvoje, mokslinių tyrimų infrastruktūrą 
bei aptarė tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje.

Lapkričio 4–5 d. VATESI viršininkas Michailas Dem-
čenko pristatė reguliuojančiosios institucijos patirtį 
seminare apie tarptautinius branduolinės saugos me-
chanizmus plėtojant Azijos ir Europos dialogą (angl. 
Asia-Europe Meeting, ASEM). 

Lapkričio 12  d. VATESI, siekdama stiprinti bran-
duolinį saugumą Lietuvoje, prisijungė prie Europos 
branduolinio saugumo reguliuojančiųjų institucijų 
asociacijos (angl. European Nuclear Security Regulator‘s 
Association, ENSRA).

Gruodžio 30  d. Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Atminimo ženklu apdovanojo VATESI viršininką Michai-
lą Demčenko, viršininko pavaduotoją branduolinei 
saugai Sigitą Šlepavičių, Saugos ir analizės skyriaus 
vedėją Evaldą Kimtį ir Eksploatavimo patirties analizės 
skyriaus vedėją Dainių Brandišauską už asmeninį indėlį 
prisidedant prie Lietuvos Respublikos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais.

Strateginis 2013–2015 m. veiklos 
planas ir finansinė veikla

VATESI veikla pagal pobūdį yra ilgalaikė ir tęstinė. Ji 
planuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės programos ir atskirų metų veiklos prioritetus, Naci-
onalinės energetikos strategijos nuostatas. 

2013–2015 m. strateginiame veiklos plane VATESI mi-
sijai įgyvendinti suformuluotas vienas strateginis veiklos 
tikslas  – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą 
siekti, kad būtų užtikrintas aukštas branduolinės saugos, 
branduolinės energetikos objektų ir branduolinių bei 
branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, bran-
duolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos, branduolinių 
medžiagų apskaitos ir kontrolės bei branduolinės paskir-
ties dvejopo naudojimo prekių kontrolės lygis. Vertinant, 
kaip įvykdytas strateginis tikslas, numatyta remtis dviem 
efekto kriterijais, kurie 2013 m. buvo pasiekti:

 • antrojo ir aukštesniojo lygio neįprastųjų įvykių 
pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę (angl.  
International Nuclear Event Scale, INES) skaičius. 
2013  m. tokių įvykių Lietuvoje esančiuose bran-
duolinės energetikos objektuose nebuvo; 

 • apskaitomų branduolinių medžiagų ir kontroliuo-
jamos su branduolinės energijos panaudojimu 
susijusios veiklos Lietuvos Respublikoje dalis, pro-
centais. 2013 m. šis rodiklis buvo 100 procentų.

Įgyvendinant strateginį tikslą parengta ir  2013  m. 
vykdyta Branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros 
programa, kurioje numatyti du tikslai:

 • užtikrinti veiksmingą branduolinės saugos valsty-
binį reglamentavimą ir priežiūrą;

 • tobulinti branduolinės saugos valstybinį regulia-
vimą.

Įgyvendinant šiuos tikslus siekiama ir toliau mažin-
ti įvykių bei avarijų tikimybę branduolinės energetikos 
objektuose, gerinti sutrikimų ir avarijų prevencijos prie-
monių kokybę, tobulinti VATESI vidinį administravimą bei 
priimamų sprendimų kokybę. 

VATESI programai įgyvendinti 2013 m. buvo patvirtinta 
5 654 tūkst. Lt valstybės biudžeto asignavimų, skirta ir pa-
naudota (kasinės išlaidos) 5 196,8 tūkst. Lt, arba 91,9 proc. 
Visi biudžeto asignavimai panaudoti pagal paskirtį.

Integruota vadybos sistema

2013 m. kovo 21 d. Europos socialinio fondo agentū-
ra ir VATESI pasirašė projekto „Kokybės vadybos sistemos 
diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos ins-
pekcijoje“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projek-
tui įgyvendinti numatyta skirti 577,4  tūkst.  Lt Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų bei 101,9 tūkst. Lt Lie-
tuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Vykdant šį 
vadybos sistemos diegimo projektą esama vadybos sis-
tema bus integruojama su vadybos sistema, atitinkan-
čia ISO  9001 ir TATENA standarto GS-R-3 reikalavimus, 
taip pat dalis vadybos sistemos procesų bus kompiute-
rizuojama. Įgyvendinusi minėtų standartų reikalavimus 
bei pasinaudojusi užsienio šalių branduolinę saugą re-
guliuojančių institucijų gerąja patirtimi, VATESI savo vei-
kloje pradės taikyti procesinį požiūrį, optimaliau atliks 
įstaigai suteiktas funkcijas. 

2013  m. buvo peržiūrėta veikianti vadybos siste-
ma ir visa VATESI veikla įvertinta procesiniu požiūriu. 
Taip pat buvo peržiūrėti visi kokybės vadybos sistemos 
dokumentai ir pradėti rengti atnaujinti arba nauji inte-
gruotos vadybos sistemos dokumentų projektai.

 

Pasirengimas TATENA 
branduolinės ir radiacinės 
saugos reguliavimo veiklos 
Lietuvoje vertinimo misijai

ES Tarybos direktyva (2009  m. birželio 23  d. 
Nr. 10667/09), kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 

14 August: The Sixth National Report of Lithuania on 
the implementation of commitments under the Nuclear 
Safety Convention was submitted to IAEA.

1–4 October: During a seminar organized by IAEA ex-
perts at VATESI, experience was shared on management 
systems of nuclear regulators, peculiarities of system 
development, improvement, introduction and required 
employee competencies.

7–11 October: IAEA and VATESI conducted European 
Regional training in Druskininkai on human and organi-
zational factors and of the integrated management sys-
tem in the area of regulation and inspection.

14–17 October: The Head of VATESI Michail Demčen-
ko presented safety issues of Lithuanian nuclear facilities 
and the need for research infrastructure and internatio-
nal cooperation to participants of the joint conference 
FISA/EURADWASTE 2013.

4–5 November: The Head of VATESI Michail Demčenko 
presented the regulator’s experience at an ASEM seminar 
on international nuclear safety mechanisms. 

12 November: Aiming to strengthen nuclear security 
in Lithuania, VATESI joined the European Nuclear Security 
Regulator’s Association (ENSRA).

30 December: The President of the Republic of Lithua -
nia awarded a Commemorative Badge to the Head of 
VATESI Michail Demčenko, the Deputy Head for Nucle-
ar Safety Sigitas Šlepavičius, the Head of Safety Analy-
sis Division Evaldas Kimtys and the Head of Operational 
Experience Analysis Division Dainius Brandišauskas for 
personal contributions to the Lithuanian Presidency of 
the Council of the European Union in 2013.

Strategic Activity Plan for 2013–2015
 and financial activities

VATESI activities are long-term and continuous by na-
ture. They are planned with regard to the priorities of the 

Programme of the Government of the Republic of Lithua-
nia and provisions of the National Energy Strategy. 

To fulfil its mission, the ultimate strategic objective – 
through state regulation and supervision, aim to assure 
a high level of nuclear safety, physical security of nuclear 
facilities, nuclear materials and nuclear fuel cycle mate-
rials; radiation safety of activities with ionizing radiation 
sources in the nuclear energy area, accounting and con-
trol of nuclear materials, and control of nuclear dual use 
goods – was set in the Strategic Activity Plan of VATESI for 
2013–2015. To assess if the strategic objective has been 
met, two criteria of effect were set and met in 2013:

 • Number of level two and upwards unusual events 
on the International Nuclear Event Scale (INES). In 
2013 no such events occurred in nuclear facilities 
in the Republic of Lithuania;

 • Percentage of nuclear materials and controlled 
activities related to the use of nuclear energy ac-
counted for in the Republic of Lithuania. In 2013 
this indicator was 100 per cent.

To accomplish the strategic objective, the Programme 
of Nuclear Safety Regulation and Supervision was devel-
oped and was being implemented in 2013, providing for 
two goals:

 • Assure efficient state regulation and supervision 
of nuclear safety;

 • Improve the state regulation of nuclear safety.
To accomplish these goals, the inspectorate strives 

to further reduce the probability of events and acci-
dents at nuclear facilities, upgrade the quality of the 
failure and accident prevention measures, improve in-
ternal administration of VATESI and the quality of deci-
sions made. 

In 2013, state budget allocations of LTL 5,654,000 
were approved for the implementation of the VATESI Pro-
gramme, and LTL 5,196,8000 (cash expenses) or 91.9 per 
cent was disbursed and utilized. The budget allocations 
were fully utilized for their purpose.
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įrenginių branduolinės saugos sistema siekiant nuolat 
gerinti branduolinę saugą, įpareigoja valstybes nares, 
taigi ir Lietuvą, ne rečiau kaip kartą per dešimt metų at-
likti reguliarų savo nacionalinės sistemos bei kompeten-
tingų reguliavimo institucijų veiklos įsivertinimą, taip 
pat nacionalinės sistemos atskirų segmentų ir institucijų 
tarptautinį ekspertinį įvertinimą. 

ES šalys narės sutarė, kad Tarybos direktyvoje nusta-
tytas ekspertinis įvertinimas turi būti atliekamas pasitel-
kiant TATENA branduolinės ir radiacinės saugos regulia-
vimo veiklos vertinimo misiją (angl. Integrated Regulato-
ry Review Service, IRRS).

VATESI 2012 m. sausio 13 d. informavo TATENA apie 
įsipareigojimą priimti visos apimties IRRS misiją 2016 m. 
II ketvirtį, o paskesnę misiją, kuri vertins, kaip pašalinti 
ankstesnės misijos metu nustatyti trūkumai, – 2018 m.

Rengdamiesi IRRS misijai, 2013  m. VATESI specialistai 
įsivertino savo vykdomą veiklą pagal TATENA SARIS (angl. 
Self-Assessment of Regulatory Infrastructure for Safety) me-
todologiją ir parengė įsivertinimo ataskaitą bei pradėjo 
rengti koreguojamųjų priemonių planą, kad būtų laiku pa-
šalinti įsivertinimo metu nustatyti trūkumai ar neatitikimai.

Iki 2015 m. VATESI planuoja atlikti galutinį įsivertini-
mą vadovaudamasi TATENA nustatytais reikalavimais ir 
šio įsivertinimo ataskaitą 2016  m. pateikti IRRS misijos 
ekspertams.

VATESI avarinė parengtis

Siekiant užtikrinti VATESI Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro narių pasirengimą reaguoti į branduo-
lines ir radiologines avarijas, vykdomi nuolatiniai mo-
kymai ir dalyvaujama įvairaus lygio pratybose bei ryšio 
patikrinimo testuose. 2013  m. VATESI Ekstremaliųjų si-
tuacijų operacijų centro nariai dalyvavo 2  tarptautinio 
lygio pratybose, 7  tarptautinėse ryšio patikrinimo pra-
tybose ir 43 VATESI ryšio patikrinimo testuose. 10 opera-
cijų centro narių kėlė kvalifikaciją Ugniagesių gelbėtojų 
mokyklos Civilinės saugos mokymo centre.

2013  m. kovo 14  d. Suomijos Loviisa atominėje elek-
trinėje vyko jungtinės Šiaurės ir Baltijos valstybių avarinės 
parengties pratybos. Pratybas Lietuvoje koordinavo VA-
TESI. Jose taip pat dalyvavo Ministro Pirmininko tarnyba, 

Integrated 
management system

On 21 March 2013 the European Social Fund Agency 
and VATESI signed the Agreement on Financing and Ad-
ministration of the project Introduction of the Quality 
Management System at the State Nuclear Power Safety 
Inspectorate. LTL 577,400 of European Union structur-
al funds and LTL 101,900 of state budget funds of the 
Republic of Lithuanian were budgeted for the project. 
Under this project introducing the new management 
system, the existing management system will be inte-
grated into one compliant with ISO 9001 and the IAEA 
Safety Standard GS-R-3, and some management system 
processes will be computerized. Having implemented 
requirements of the above standards and used the best 
practice of foreign nuclear safety regulators, VATESI will 
start applying a process-based approach in its activities 
and optimize the performance of functions delegated 
to it. 

In 2013 the existing management system was re-
viewed and all VATESI activities were assessed using the 
process approach. Full documents of the quality man-
agement system were reviewed, drafting of updated or 
new documents of the integrated management system 
started. 

Preparation for IAEA IRRS mission 
of nuclear and radiation safety 
regulation in Lithuania

The Council Directive 10667/09 of 23 June 2009 
establishing a Community framework for the nuclear 
safety of nuclear installations, aiming to continuously 
improve nuclear safety, obliges Member States, includ-
ing Lithuania, to carry out periodic self-assessments of 
their national framework and competent regulatory 
authorities, and to invite an international expert review 
of relevant segments of their national framework and 
authorities at least every ten years. 

The EU Member States agreed that the expert re-
view set forth in the Council Directive shall be conduct-
ed with the help of IAEA’s Integrated Regulatory Review 
Service (IRRS) for nuclear and radiation safety regulation 
activities.

On 13 January 2012 VATESI informed IAEA about its 
commitment to accept a full IRRS mission in the second 
quarter of 2016, and a follow-up mission in 2018, to assess 
elimination of deficiencies found by the previous mission.

To prepare for the IRRS mission, in 2013 VATESI spe-
cialists self-assessed their activities based on IAEA SARIS 
(Self-Assessment of Regulatory Infrastructure for Safety) 
methodology, drafted the Self-Assessment Report and 

Michail Demčenko pristato VATESI patirtį tarptautiniame ASEM seminare, 2013 m. lapkritis
Michail Demčenko presents VATESI activities in the Asia-Europe Meeting, November 2013

VATESI specialistai vadybos sistemų kūrimo ir tobulinimo seminare
VATESI specialists in the workshop for development and improvement of management systems



Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos amba-
sada Suomijos Respublikoje, Vidaus reikalų ministerija, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos, Radiacinės saugos centras, 
Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos hidrometeoro-
logijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Pratybų metu 
kiekvienam dalyviui buvo suteikta galimybė pasitikrinti 
žinias bei įgūdžius. Jos vyko realiu laiku ir realiomis hidro-
meteorologinėmis sąlygomis, naudojant demografinius 
bei kitus duomenis. Pratybų scenarijus ir eiga priklausė 
nuo tuo metu esamos vėjo krypties ir kitų hidrometeoro-
loginių veiksnių, jos truko apie 10 valandų.

Šiaurės ir Baltijos valstybių avarinės parengties pra-
tybose dalyvavo daugiau nei 1 000 specialistų iš 80 ins-
titucijų. Lietuvoje iš 9  institucijų pratybose dalyvavo 
daugiau nei 80 specialistų. 

Po pratybų parengta bendra Šiaurės ir Baltijos šalių 
avarinės parengties pratybų ataskaita, kurioje nurody-

ti pastebėti šalių trūkumai, pastabos, geroji praktika ir 
pasiūlymai, kaip tobulinti reagavimo į branduolines ir 
radiologines avarijas veiklą.

VATESI kartu su kitomis pratybose dalyvavusiomis 
institucijomis parengė Šiaurės ir Baltijos šalių avarinės 
parengties pratybų Lietuvoje ataskaitą, kurioje teigia-
ma, kad NB8 pratybos parodė bendradarbiavimo Bal-
tijos jūros regione svarbą, siekiant suderintai reaguoti 
į branduolines avarijas esamuose ir ateityje planuoja-
muose statyti branduolinės energetikos objektuose. 
Šios pratybos suteikė galimybę patikrinti institucijų vi-
dines reagavimo į susidariusias ekstremaliąsias situaci-
jas procedūras, nustatyti trūkumus, dėl kurių instituci-
joms gali kilti problemų laiku ir tinkamai vykdyti teisės 
aktuose numatytas funkcijas, bei įvertinti informacijos 
apsikeitimo mechanizmus tarp Lietuvos ir kaimyninių 
valstybių institucijų. 

started drafting a corrective measure plan in order to 
timely eliminate identified deficiencies or inconsisten-
cies.

By 2015 VATESI plans to conduct the final self-as-
sessment based on IAEA requirements and provide this 
self-assessment report to IRRS mission experts in 2016.

Emergency preparedness 
of VATESI 

Regular trainings are conducted, and exercises and 
communication tests of various levels are attended to 
ensure the preparedness of members of the VATESI 
Emergency Centre to respond to nuclear and radio-
logical emergencies. In 2013 members of the VATESI 
Emergency Centre attended 2 international exercises, 
7 international communication tests and 43 VATESI 
communication tests. Ten members of the Emergency 
Centre improved their qualification at the Civil Protec-
tion Centre of Fire and Rescue Department Training 
School.

On 14 March 2013 the joint emergency prepar-
edness exercise of the Baltic and Nordic States took 
place. VATESI coordinated the exercise in Lithuania. It 
was also attended by officials from the Prime Minister’s 
Office, the Ministry of Foreign Affairs, the Embassy of 
the Republic of Lithuania to Finland, the Ministry of 
the Interior, the Fire and Rescue Department under the 
Ministry of the Interior, the Radiation Protection Cen-
tre, the Environmental Protection Agency and Lithua-

nian Hydrometeorological Service under the Ministry 
of Environment. During the exercise members had a 
chance to test their own knowledge and skills. The ex-
ercise was real time, using real hydrometeorological 
conditions and demographic and other data. The ex-
ercise lasted approximately 10 hours; its scenario and 
progress depended on the current wind direction and 
other hydrometeorological factors.

More than 1000 specialists from 80 authorities at-
tended the emergency preparedness exercise of the 
Baltic and Nordic States, including more than 80 spe-
cialists from 9 Lithuanian authorities. 

After the exercise the Joint Report of the Emer-
gency Preparedness Exercise of the Baltic and Nordic 
States was drawn up, including noticed deficiencies 
and comments by the countries, the best practice and 
proposals on improvement of the response to nuclear 
and radiological accidents.

Together with other authorities that attended the 
exercise VATESI drew up a Report of the Emergency 
Preparedness Exercise of the Baltic and Nordic States in 
Lithuania, stating that NB8 exercise demonstrated the 
importance of cooperation in the Baltic Sea Region aim-
ing to harmonize the response to nuclear accidents in 
the existing and planned nuclear facilities. The exercise 
was an opportunity to test internal institutional proce-
dures on response to emergencies, identify deficiencies 
that may result in problems of timely and proper dis-
charge of statutory functions of authorities, and assess 
information-exchange mechanisms between Lithua-
nian authorities and neighbouring states.

NB8 Šiaurės ir Baltijos šalių avarinės parengties pratybos VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centre
NB8 Emergency preparedness exercise of the Baltic and Nordic States at VATESI Emergency Centre
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Parengti branduolinės saugos 
normatyviniai techniniai 
dokumentai

VATESI viršininko tvirtinamų branduolinės saugos 
normatyvinių techninių dokumentų ir kitų VATESI ren-
giamų branduolinės ir fizinės saugos, branduolinių 
medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat radiacinės 
saugos vykdant branduolinės energetikos srities veiklą 
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais teisės aktų 
peržiūros ir rengimo planavimas vykdomas sudarant 
metinį planą. Į Branduolinės saugos normatyvinių tech-
ninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2013 m. metinį 
planą (toliau – Metinis planas) buvo įrašyti 38 teisės ak-

tai, kuriuos buvo suplanuota peržiūrėti ir, esant reikalui, 
pakeisti, taip pat tie, kuriuos suplanuota parengti ir 
patvirtinti. Iš jų 8 teisės aktai patvirtinti (7 teisės aktai 
patvirtinti, 1  teisės aktas pateiktas tvirtinti 2013  m., 
tačiau patvirtintas 2014  m.), 7  teisės aktų projektai 
pateikti derinti su kitomis institucijomis, 13  – VATESI 
padaliniams derinti, 8 teisės aktai yra rengiami ir 2  – 
nepradėti rengti.

Be numatytųjų Metiniame plane, papildomai buvo 
priimti 4 teisės aktai, 2 teisės aktų projektai buvo pateik-
ti derinti su kitomis institucijomis ir 2 teisės aktų projek-
tai pateikti VATESI padaliniams. Taip pat 17  teisės aktų 
projektų buvo derinti (peržiūrėti ir pateiktos išvados ins-
titucijoms dėl jų rengtų teisės aktų projektų). 

 Developed normative technical 
documents on nuclear safety 

Planning the review and development of norma-
tive technical documents on nuclear safety that are 
approved by the Head of VATESI and other legislation 
drafted by VATESI on nuclear safety, physical security, 
accounting and control of nuclear materials, and radi-
ation safety of activities with ionising radiation sources in 
the nuclear sector, is performed by developing an annual 
plan. The Annual Plan for the Drafting and Review of 
Nuclear Safety Normative Technical Documents in 2013 
(hereinafter – the Annual Plan) included 38 legal acts to 
be reviewed and, if necessary, amended, and drafted and 
approved. Of these, 8 legal acts were approved (7 legal 
acts were approved and 1 legal act submitted for ap-
proval in 2013, but approved in 2014), 7 draft legal acts 
were submitted for proposals to other authorities, 13 were 
submitted to VATESI units for proposals, 8 legal acts are 
at the drafting stage, and drafting of 2 others has not 
yet started.

Besides those in the Annual Plan, 4 more legal acts 
were passed, 2 draft legal acts were submitted for pro-
posals to other authorities and 2 draft legal acts were 
submitted for proposals to VATESI units. A further 17 le-
gal acts were reviewed (with findings submitted to au-
thorities regarding legal acts drafted by them). 

Key legislation approved in 2013:
1. Resolution No. 1011 of the Government of the Re-

public of Lithuania of 5 November 2013 On Amend-
ment of Resolution No. 1058 of the Government of 
the Republic of Lithuania of 26 August 2004 On the 
Implementation of Provisions of the Nuclear Safety 
Convention, which updated the list of entities pro-
viding information for reports of the Nuclear Safety 
Convention;

2. Order No. 22.3-34 of the Head of VATESI of 16 April 
2013 On Amendment of Order No. 22.3-39 of the 
Head of VATESI of 9 April 2009 On Approval of the 

Requirements for the Decommissioning of Nuclear 
Facilities. It detailed contents of reports of the de-
commissioning project implementation; 

3. Order No. 22.3-96 of the Head of VATESI of 18 Oc-
tober 2013 On Amendment of Order No. 22.3-117 
of the Head of VATESI of 25 November 2011 On 
Approval of the Nuclear Safety Requirements BSR-
2.1.4-2011 Drafting and Use of the Safety Analysis 
Report of the Nuclear Power Plant. It clarified the 
contents of the safety analysis report; 

4. Order of the Head of VATESI of 29 January 2014 No. 
22.3-22 On Approval of the Nuclear Safety Require-
ments BSR-1.4.2-2014 Construction Management of 
a Nuclear Facility (submitted for approval in 2013), 
setting forth the requirements for management sys-
tem documents of a licensee, which describe con-
struction when implementing construction works, 
structures, systems and components of a nuclear fa-
cility important to safety, during supervision of con-
struction, operation, decommissioning of a nuclear 
facility and of closed radioactive waste repositories;

5. Resolution No. 670 of the Government of the Repub-
lic of Lithuania of 24 July 2013 On Amendment of 
Resolution No. 1406 of the Government of the Repub-
lic of Lithuania of 21 November 2012 On Approval of 
the Statue of the State Nuclear Power Safety Inspec-
torate and Recognizing the Resolution No. 1014 of 
the Government of the Republic of Lithuania of 1 
July On Approval of the Statue of the State Nuclear 
Power Safety Inspectorate and Council Regulations 
of the State Nuclear Power Safety Inspectorate and a 
resolution amending it as null and void, establishing 
that the Head of VATESI shall approve the Strategic 
Activity Plan of VATESI. 
Implementation of the main legislative initiatives 

of VATESI provided for in the Strategic Activity Plan of 
2013–2015 began in 2013, and the following drafts 
were developed and submitted for comments to inter-
ested authorities:
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Svarbiausieji 2013 m. patvirtinti teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 

5 d. nutarimas Nr. 1011 „Dėl Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 1058 
„Dėl Branduolinio saugumo konvencijos nuostatų 
įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo atnaujintas Bran-
duolinės saugos konvencijos ataskaitoms informaci-
ją teikiančių subjektų sąrašas;

2. VATESI viršininko 2013 m. balandžio 16 d. įsakymas 
Nr.  22.3-34 „Dėl Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos viršininko 2009 m. balandžio 9 d. 
įsakymo Nr.  22.3-39 „Dėl reikalavimų branduolinės 
energetikos objektų eksploatavimo nutraukimui pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo detalizuotas eksploa-
tavimo nutraukimo projekto vykdymo ataskaitos 
turinys; 

3. VATESI viršininko 2013  m. spalio 18  d. įsakymas 
Nr.  22.3-96 „Dėl Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. 
įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl branduolinės saugos rei-
kalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės 
saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas“ 
patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patikslinamas sau-
gos analizės ataskaitos turinys; 

4. VATESI viršininko 2014  m. sausio 29  d. įsakymas 
Nr.  22.3-22 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų 
BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto 
statybos vadyba“ patvirtinimo“ (pateiktas tvirtinti 
2013  m.), kuriuo nustatomi reikalavimai licencijos 
turėtojo vadybos sistemos dokumentams, aprašan-
tiems statybą, vykdant saugai svarbių branduolinės 
energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir kom-
ponentų statybos darbus branduolinės energetikos 
objekto statybos, eksploatavimo, eksploatavimo nu-
traukimo ir uždarytų radioaktyviųjų atliekų atlieky-
nų priežiūros metu;

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. 
nutarimas Nr.  670 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1406 „Dėl 
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 
nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2002 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl 
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 
nuostatų ir Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos tarybos nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitu-
sio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ pakeiti-
mo“, kuriuo nustatoma, kad VATESI strateginį veiklos 
planą tvirtina VATESI viršininkas.
2013  m. buvo pradėtos įgyvendinti VATESI 2013–

2015 m. strateginiame veiklos plane numatytos pagrin-
dinės teisėkūros iniciatyvos, parengti ir suinteresuotų 
institucijų pastaboms pateikti šie projektai:
1. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 

2, 7, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 50 straipsnių 
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstaty-
mo projektas, kurio pagrindiniai tikslai: 

 • sudaryti galimybę vykdyti branduolinių elek-
trinių vadovaujančiųjų darbuotojų atestavimą, 
užtikrinantį, kad branduolinių elektrinių bran-

duolinę, radiacinę ir fizinę saugą, taip pat bran-
duolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę užtikrintų 
kompetentingi darbuotojai;

 • sudaryti galimybę vykdyti asmenų, įdarbinamų 
ir dirbančių branduolinės energetikos objekto 
statybos aikštelėje (ne tik branduolinės energe-
tikos objekte) ar siekiančių gauti leidimą patekti 
be palydos, patikimumo patikrinimą, taip pat ga-
limybę vykdyti asmenų ir transporto priemonių 
apžiūrą ir tikrinimą branduolinės energetikos 
objekto statybos aikštelėje;

2. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 
6, 11, 27, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 
Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projektas, 
kurio tikslas yra įgyvendinti Poveikio priemonių taiky-
mo ūkio subjektams pagrindinių nuostatų koncep-
cijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012  m. spalio 24  d. nutarimu Nr.  1304 „Dėl povei-
kio priemonių taikymo ūkio subjektams pagrindinių 
nuostatų koncepcijos patvirtinimo“, 27 punkto nuos-
tatas, skirtas ekonominių sankcijų (baudų ūkio sub-
jektams) skyrimo svarbiausiems procedūriniams as-
pektams detalizuoti įstatyme, taip pat patikslinti kitas 
nuostatas, susijusias su poveikio priemonių taikymu.

Išduotos licencijos ir leidimai

Branduolinės energetikos objektams
2013  m. nagrinėtos 4 paraiškos licencijoms ir leidi-

mams gauti, išduota viena licencija eksploatuoti Labai 
mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir vienas 
leidimas pradėti pramoninę šio objekto eksploataciją. 

Du kartus buvo keičiamos vienos iš licencijų galio-
jimo sąlygos. 2013 m. buvo prižiūrimos veiklos, vykdo-
mos pagal 12 ūkio subjektams VATESI išduotas licencijas 
ir leidimus. Aktualius VATESI išduotų licencijų ir laikinųjų 
leidimų sąrašus galima peržiūrėti interneto svetainėje 
www.vatesi.lt.

Branduolinės energetikos srities veikla su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
VATESI peržiūrėjo papildytus ir atnaujintus Ignalinos AE 

pateiktus licencijavimo dokumentus dviem branduolinės 
energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuo-
tės šaltiniais licencijoms gauti ir 2013 m. spalio 11 d. priėmė 
sprendimą išduoti Ignalinos AE branduolinės energetikos 
srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 
licenciją vežti radioaktyviąsias medžiagas. 

2013 m. VATESI išdavė dvi branduolinės energetikos 
srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šalti-
niais licencijas: VĮ Ignalinos atominei elektrinei – licenciją 
Nr. LI-1 vežti radioaktyviąsias medžiagas ir Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Ignalinos AE apsaugos rinktinei – li-
cenciją Nr.  LI-2 verstis veikla jonizuojančiosios spindu-
liuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte. 

VATESI specialistai 2013  m. išnagrinėjo licencija-
vimui pateiktus dokumentus ir suderino 2  licencijų 

1. Draft Law on Amending Articles 2, 7, 15, 16, 19, 22, 
23, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 50 of the Law on Nuclear 
Energy of the Republic of Lithuania and Supplemen-
ting the Law with Article 501, having the following 
key objectives: 

 • Enable qualification assessment of management 
staff of NPPs to ensure that competent employees 
ensure nuclear, radiation safety and physical 
security of NPPs, and accounting and control of 
nuclear materials;

 • Enable reliability inspection of persons under 
offers of employment or already employed at 
the construction site of a nuclear facility (not 
only at the nuclear facility) or aiming for an 
unescorted access permit, and enable checks 
and inspections of persons and vehicles within 
the construction site of a nuclear facility;

2. Draft Law on Amending and Supplementing Arti-
cles 6, 11, 27, 47, 48 of the Law on Nuclear Energy 
of the Republic of Lithuania and Supplementing the 
Law with Article 61, which aims to implement Clause 
27 of the Concept of Key Provisions of Applying 
Enforcement Measures against Economic Entities, 
approved by Order No. 1304 On Approval of the 
Concept of Key Provisions of Applying Enforcement 
Measures against Economic Entities of the Govern-
ment of the Republic of Lithuania of 24 October 
2012; the provisions aim to detail the most impor-
tant aspects of procedural provisions of applying 
economic sanctions (fines to economic entities) and 
clarify other provisions related to applying enforce-
ment measures.

Issued licenses and permits

For nuclear facilities
In 2013 VATESI considered 4 applications for licenses 

and permits issued one license to operate a Very Low 
Level Radioactive Waste Storage Facility, and one per-
mit to start its commercial operation.  

In 2013 VATESI specialists analysed safety-justifying 
documents and carried out inspections. The grounds 
of safety assessments and inspections were decisions 
on compliance of safety of nuclear facilities to require-
ments, which were the basis to modify the validity 
terms of two licenses. In 2013 VATESI supervised activ-
ities under licenses and permits issued by VATESI to 12 
economic entities. Actual lists of licenses and temporary 
permits in this sector issued by VATESI are available at 
www.vatesi.lt.  

Activities with sources of ionising radiation in 
the nuclear energy area
VATESI reviewed the supplemented and updated li-

censing documents submitted by Ignalina NPP for two 
licenses for activities with sources of ionising radiation 
in the nuclear energy area and on 11 October 2013 de-
cided to issue Ignalina NPP a license for activities with 
sources of ionising radiation in the nuclear energy area 

for transportation of radioactive materials. 
In 2013 VATESI issued two licenses for activities with 

sources of ionising radiation in the nuclear energy 
area: License No. LI-1 was issued to the State Enter-
prise Ignalina NPP for transportation of radioactive 
materials, and License No. LI-2 was issued to Ignalina 
Nuclear Power Plant Security Unit of the State Border 
Guard Service under the Ministry of the Interior of the 
Republic of Lithuania to perform activities subject to 
occupational exposure to ionising radiation in the nu-
clear facility (NF). 

In 2013 VATESI specialists analysed documents sub-
mitted for licensing and approved amendments of 2 
licenses and 5 license annexes for three companies 
performing activities in the controlled area of Ignalina 
NPP under a license issued by the Radiation Protection 
Centre. Currently there are 25 companies in Lithuania 
authorised to perform activities with sources of ionis-
ing radiation in the NF or activities subject to occupa-
tional exposure to ionising radiation in the NF.

Transportation of nuclear fuel cycle materials 
Transportation of nuclear fuel cycle materials, nucle-

ar and fission materials, when their quantities comply 
with those prescribed by the Law on Nuclear Safety, is 
allowed under a license and permit issued by VATESI. 
When issuing a licence, VATESI assesses the prepared-
ness of a shipping company to safely transport these 
materials, and when issuing a permit VATESI assesses 
whether these materials were duly prepared for ship-
ment by their holder. Moreover, VATESI shall approve 
applications for transportation of radioactive materi-
als and radioactive waste generated other than in the 
course of a nuclear fuel cycle but attributed to nuclear 
materials, the permits for transportation whereof are is-
sued by the Radiation Protection Centre.

In 2013 two economic entities operating in Lithu-
ania addressed VATESI and submitted applications for 
permits for transportation of radioactive materials and 
radioactive waste attributed to nuclear materials, in one 
case it was plutonium Pu-238, in the other case it was a 
mixture of uranium isotopes (U-234, U-235, U-236 and 
U-238). VATESI specialists analysed both applications 
with requisite documents and approved them.

Supervision of activities of economic entities 
and optimization of performed supervisory 
functions
In supervising economic entities VATESI observes 

the principles of minimum and proportionate burden 
of supervision, non-discrimination, planning, transpar-
ency and provision of methodological assistance.

VATESI continuously improves its activities with re-
spect to restructuring of business supervision currently 
implemented by Lithuanian authorities. 

In 2013 a section on supervision of economic enti-
ties was included on the VATESI website www.vatesi.lt. 
It posts relevant information related to supervision of 
economic entities. Moreover, components of the exist-

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459453&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459453&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459453&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459453&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459453&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459453&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=446907&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458398&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458398&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458398&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458398&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458398&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458398&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458398&p_tr2=2
http://www.vatesi.lt


patikslinimus ir 5  licencijų priedų pakeitimus trims 
įmonėms, vykdančioms veiklą Ignalinos AE kontroliuo-
jamojoje zonoje su Radiacinės saugos centro išduota 
licencija. Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra 25 įmonės, ku-
rios turi teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spin-
duliuotės šaltiniais branduolinės energetikos objekte 
(BEO) arba verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuo-
tės aplinkoje BEO.

Branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimas
Branduolinio kuro ciklo medžiagas, branduolines 

bei daliąsias medžiagas kiekiais, kurie nustatyti Bran-
duolinės saugos įstatyme, galima vežti tik turint VATESI 
išduotą licenciją ir leidimą. Išduodama licenciją VATESI 
įvertina vežėjo pasirengimą saugiai vežti šias medžia-
gas, o išduodama leidimą įvertina, kaip branduolinio 
kuro ciklo medžiagas vežti parengia jų turėtojas. Taip 
pat su VATESI turi būti suderinamos paraiškos vežti 
branduolinėms medžiagoms priskiriamas radioaktyvią-
sias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias 
ne branduolinio kuro ciklo metu, kurioms vežti leidimus 
išduoda Radiacinės saugos centras.

2013  m. dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioakty-
viųjų atliekų, priskiriamų branduolinėms medžiagoms, 
leidimų išdavimo į VATESI kreipėsi dviejų šalies ūkio sub-
jektų atstovai, vienu atveju pateikę paraišką vežti pluto-
nį Pu-238, o kitu atveju – urano izotopų (U-234, U-235, 
U-236 ir U-238) mišinį. VATESI specialistai išnagrinėjo abi 
paraiškas ir pateiktus dokumentus bei jas suderino.

Ūkio subjektų veiklos priežiūra ir atliekamų 
priežiūros funkcijų optimizavimas
Vykdydama ūkio subjektų veiklos priežiūrą VATESI 

vadovaujasi minimalios ir proporcingos priežiūros naš-
tos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo ir metodi-
nės pagalbos teikimo principais.

VATESI nuolatos tobulina vykdomą veiklą, atsižvelg-
dama ir į šiuo metu Lietuvos institucijų įgyvendinamą 
verslo priežiūros pertvarką. 

2013  m. VATESI interneto svetainėje www.vatesi.lt 
buvo sukurta ūkio subjektų priežiūrai skirta skiltis, ku-
rioje skelbiama aktuali su ūkio subjektų priežiūra su-
sijusi informacija. Taip pat buvo įvertinti esami VATESI 
rizikos vertinimo sistemos elementai ir parengti pasiū-
lymai, kaip tobulinti sistemą. Šie pasiūlymai bus įgyven-
dinti tobulinant kokybės vadybos procedūrų aprašus, 
nustatant BEO ir jų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų 
bei komponentų rizikos įvertinimo kriterijus.

Patikrinimai ir jų veiklos tobulinimas
VATESI, pagal kompetenciją atlikdama ūkio subjektų 

patikrinimus, prižiūri, kaip laikomasi branduolinę ir radia-
cinę saugą BEO, fizinę saugą, saugai svarbių konstrukcijų 
sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą, avarinę pa-
rengtį BEO, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą bei branduo-
linių medžiagų apskaitą ir kontrolę reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, taip pat kitų reikalavimų, atsiran-
dančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduoli-
nio ginklo neplatinimo įsipareigojimų.

VATESI specialistų vykdomi ūkio subjektų patikrini-
mai skirstomi į planinius, kurie atliekami pagal iš anksto 
patvirtintą planą, ir neplaninius. Pagal tikrinamąjį daly-
ką VATESI patikrinimai gali būti specialieji, reguliarieji, 
reglamentiniai ir techniniai.

Iš viso 2013 m. atlikti 43 patikrinimai (2012 m. – 40), 
iš jų 26 specialieji planiniai, 2 specialieji neplaniniai, 13 
reguliariųjų planinių ir 2 techniniai patikrinimai.

Daugiausia patikrinimų atlikta VĮ Ignalinos atomi-
nėje elektrinėje – 41, po vieną – Valstybinio mokslinių 
tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centre 
(atlikta branduolinių medžiagų inventorizacija bei pa-
tikrinta branduolinių medžiagų apskaitos sistema) ir VĮ 
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje (patikrinta 
vadybos sistema bei avarinė parengtis). Patikrinimų vei-
kloje dalyvavo 32 VATESI specialistai. Vidutiniška patikri-
nimo trukmė – viena darbo diena.

Dėl patikrinimų metu užfiksuotų pažeidimų teisės 
aktų nustatyta tvarka buvo taikytos poveikio priemo-
nės  – teikti 4  privalomi vykdyti nurodymai ir vienas 
nurodymas raštu. Taip pat buvo teikiamos rekomen-
dacijos dėl nustatytų neatitikčių pašalinimo. Apie pa-
tikrinimų rezultatus informuoti visi tikrinti ūkio subjek-
tai. Privalomuose vykdyti nurodymuose pateiktiems 
sprendimams įgyvendinti ūkio subjektas parengė ir 
pateikė VATESI priemonių planus. 2013 m. ūkio subjek-
tai (VĮ Ignalinos atominė elektrinė, VĮ Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo agentūra ir Valstybinio mokslinių ty-
rimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras) 
turėjo pašalinti 14 pažeidimų. Visi pažeidimai buvo pa-
šalinti laiku ir tinkamai.

Planiniai specialieji patikrinimai 
2013  m. VATESI patikrinimų plane buvo numatyta 

atlikti 41 planinį patikrinimą. Visi suplanuoti patikrini-
mai atlikti. Patikrinimų Ignalinos AE metu pagrindinis 
dėmesys buvo skiriamas galutinai sustabdytų energi-
jos blokų saugai, svarbių konstrukcijų, sistemų ir kom-
ponentų techninei priežiūrai, priešgaisrinei saugai, se-
nėjimo valdymui. Taip pat buvo stebima, kaip vykdomi 
įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų dar-
bai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikri-
nama BEO ir branduolinių medžiagų fizinė ir radiacinė 
sauga, avarinė parengtis, kaip vykdomi Ignalinos AE 
darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kva-
lifikacija. 

Techniniai patikrinimai
Techniniai patikrinimai – VATESI darbuotojų atlieka-

mi BEO atskirų sistemų, įrenginių ir jų techninės būklės 
patikrinimai, apibrėžti specialiomis (eksploatavimo, 
bandymo, remonto ir pan.) taisyklėmis.

Techninės Ignalinos AE būklės patikrinimo tiks-
las  – įsitikinti, kad Ignalinos AE saugai svarbūs slėgi-
niai komponentai (įrenginiai ir vamzdynai) pagaminti, 
sumontuoti, įrengti, remontuoti bei eksploatuojami 
pagal galiojančių teisės aktų (taisyklių) ir eksploataci-
nių dokumentų reikalavimus, taip pat įvertinti, ar jie 
yra tvarkingi ir juos galima panaudoti vykdant palei-

ing VATESI risk assessment system were evaluated and 
proposals were drafted to improve the system. These 
proposals will be implemented by improving procedure 
regulations of the quality management system and by 
determining risk assessment criteria of an NF and of 
structures, systems and components important to NF 
safety.

Inspections, improving 
inspection activities
By inspecting economic entities within its remit, VATESI 

supervises compliance with the requirements of legislation 
regulating nuclear and radiation safety at nuclear facilities, 
physical security, fire safety of structures, systems and com-
ponents that are important to safety, emergency prepared-
ness at nuclear facilities, radioactive waste management, 
accounting and control of nuclear materials, and other re-
quirements imposed by the international commitments 
of the Republic of Lithuania regarding non-proliferation of 
nuclear weapons.

Inspections of economic entities conducted by VATESI 
specialists are divided into planned inspections performed 
under a pre-approved plan, and unplanned ones. By the 
subject of inspection, VATESI inspections may be special, 
regular, control room operation inspections and technical.

In 2013 VATESI conducted 43 inspections in total (in 
2012 – 40), including 26 special planned inspections, 2 
special unplanned, 13 regular planned and 2 technical 
ones.

Most of these inspections were carried out at Igna-
lina NPP, which was inspected 41 times, the State Re-
search Institute Center for Physical Sciences and Tech-
nology was inspected once (nuclear materials were in-
ventoried, the accounting system of nuclear materials 
was inspected), and the State Enterprise Radioactive 

Waste Management Agency was also inspected once 
(the management system and emergency prepared-
ness were inspected). The inspection activities were 
conducted by 32 VATESI specialists. The average dura-
tion of an inspection was one working day.

Enforcement measures regarding violations identi-
fied during the inspections were applied under the pro-
cedure set forth by law, namely 4 binding instructions 
and 1 written instruction were issued. Moreover, recom-
mendations were provided regarding elimination of the 
identified non-compliances. All the inspected economic 
entities were informed about inspection results. To im-
plement solutions provided in the binding instructions, 
an economic entity drafted and submitted measure 
plans to VATESI. In 2013 economic entities (the State 
Enterprise Ignalina NPP, the State Enterprise Radioac-
tive Waste Management Agency and the State Research 
Institute Center for Physical Sciences and Technology) 
had to eliminate 14 violations. All of them were timely 
and duly eliminated.

Planned special inspections 
In 2013 the VATESI Inspection Plan included 41 

planned inspections. All the planned inspections were 
completed. Inspections at Ignalina NPP were predom-
inantly focused on technical maintenance, fire safety 
and ageing management of structures, systems and 
components important to safety of finally shut-down 
units. VATESI also monitored how works under projects 
of equipment dismantling and decontamination were 
performed, how radioactive waste was managed, how 
physical security, radiation safety of nuclear facilities 
and materials and emergency preparedness was en-
sured, how employees of Ignalina NPP were trained 
and how their sufficient qualification was ensured. 
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dimo-derinimo darbus bei eksploatuojant objektą. 
Techninės būklės tik rinimas apima išorinę ir vidinę 
įrenginių ir vamzdynų apžiūrą, bandymus, parametrų, 
rodančių, kad slėginiai komponentai atitinka saugos 
reikalavimus, patikrinimą ir kitus saugos atitikties įver-
tinimo veiksmus.

VATESI darbuotojai, atlikdami techninius patikrini-
mus Ignalinos AE, prižiūri, kaip šis ūkio subjektas atlieka 
saugai svarbių slėginių komponentų techninės būklės 
patikrinimą, ir asmeniškai įvertina tikrinamos įrangos 
techninę būklę.

Ignalinos AE antrajame energijos bloke dalis saugai 
svarbių technologinių įrenginių, įskaitant slėginius kom-
ponentus, toliau eksploatuojami, nes iš šio bloko reak-
toriaus dar nepašalintas visas panaudotas branduolinis 
kuras.

2013 m. VATESI specialistai atliko 2 techninius pati-
krinimus, kurie susiję su daugkartinės priverstinės cir-

kuliacijos kontūro vamzdynų ir įrenginių išorine apžiūra 
bei hidrauliniais bandymais esant darbiniams parame-
trams. Nustatyta tvarka buvo leista eksploatuoti tikrin-
tus įrenginius pagal jų darbinius parametrus.

Patikrinimų veiklos tobulinimas
VATESI branduolinės saugos specialistai nuolat ana-

lizuoja patikrinimų, seminarų ar darbinių pasitarimų 
metu įgytą patirtį, žinias ir informaciją, teikia pasiūly-
mus, kaip tobulinti vykdomą patikrinimų veiklą ir ją reg-
lamentuojančius dokumentus.

2012–2013  m. TATENA nacionaliniame projekte 
LIT/9/010 numatytos priemonės, susijusios su specia-
listų mokymais bei kvalifikacijos tobulinimu. Stažuočių, 
mokymo kursų metu susipažįstama su kitų šalių prakti-
ka, tikrinant BEO. Gautos žinios taikomos atliekant ūkio 
subjektų patikrinimus bei rengiantis naujos branduoli-
nės elektrinės projekto įgyvendinimo priežiūrai. 

Technical checks
Technical checks are checks of individual systems, 

installations and their technical condition of a nuclear 
facility conducted by VATESI employees set forth in spe-
cial rules (of operation, testing, repairs, etc.).

The objective of technical checks of the condition of Ig-
nalina NPP is to ensure that pressure components (installa-
tions and pipelines) important to safety of Ignalina NPP are 
manufactured, assembled, installed, repaired and operat-
ed in line with the requirements of legislation (rules) and 
operating documents in force, if they are in order and may 
be operated during commissioning and testing works and 
that the facility is operable. A technical condition check in-
cludes external and internal visual inspection of pipelines, 
tests, inspection of parameters showing that pressure 
components comply with safety requirements and other 
actions of assessing safety compliance.

During technical checks at Ignalina NPP, VATESI em-
ployees supervise inspection of the technical condition of 
pressure components important to safety as it is conduct-
ed by this economic entity, and personally assess the tech-
nical condition of the inspected equipment.

Some technological installations, including pressure 
components of Unit 2 of Ignalina NPP important to safe-

ty are still being operated as the unit reactor still contains 
spent nuclear fuel.

In 2013 VATESI specialists conducted 2 technical checks 
related to external visual inspection and hydraulic tests of 
pipelines and installations of the main circulation circuit at 
the operational parameters. Under the established proce-
dure operation of the verified equipment was authorized 
at its operational parameters.

Improving inspection activities
VATESI nuclear safety specialists regularly analyse the 

experience, knowledge and information obtained during 
inspections, workshops or working meetings, provide pro-
posals for improving inspection activities and documents 
regulating them.

Measures related to training specialists and improv-
ing their qualification were included in the IAEA nation-
al project LIT/9/010 of 2012–2013. During in-service 
trainings and training courses specialists are familiar-
ized with the practice of other countries in inspecting 
nuclear facilities. Such knowledge is applied when in-
specting operating facilities and for preparations to su-
pervise the implementation of the project of the new 
nuclear power plant. 

VATESI specialistai patikrinimų metu Ignalinos AE
 VATESI specialists during inspections in Ignalina NPP
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Eksploatavimo nutraukimo priežiūra

2013  m. pabaigoje VATESI peržiūrai buvo pateik-
tas atnaujintas galutinis Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo planas, kurį peržiūrėti VATESI planuoja iki 
2014 m. II ketvirčio.

2013 m. Ignalinos AE tęsė darbus, susijusius su 1-ojo 
energijos bloko įrangos, kuri neatlieka saugai svarbių 
funkcijų, dezaktyvavimu ir išmontavimu. VATESI vykdė 
Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko turbinų salės įrangos 
(turbinų generatoriai su pagalbinėmis sistemomis, tur-
binų alyvos sistema, kondensato valymo sistema, kon-
densatoriai, separatoriai-perkaitintuvai ir garintuvai, 
cirkuliaciniai vandens tiekimo siurbliai, kondensato siur-
bliai ir šilumos nuvedimo įrenginiai) (B9-1 projektas) ir 
Ignalinos AE reaktoriaus dujinio kontūro įrangos pasta-
to (dujinis reaktoriaus kontūras, dujų išmetimų valymo 
sistema, pagrindinio priverstinės cirkuliacijos kontūro 
remontinio aušinimo bakų sistema, ventiliacijos siste-
mos elementai, reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos 
elementai ir kita susijusi pagalbinė įranga) (B9-2 projek-
tas) technologinių projektų darbų eigos patikrinimus. 

2013  m. suderintas Ignalinos AE 2-ojo energijos 
bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos (117/2 
pastatas) įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo pro-
jektas (B9-0(2)) bei atliktas patikrinimas, kaip pasirengta 
vykdyti įrangos išmontavimo darbus. Taip pat buvo pra-
dėtas išmontavimo ir dezaktyvavimo projekto (B9-1(2) 
projektas. Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko turbinų 
salės įrangos (turbinų generatoriai su pagalbinėmis 
sistemomis, turbinų alyvos sistema, kondensato valy-
mo sistema, kondensatoriai, separatoriai-perkaitintuvai 
ir garintuvai, cirkuliaciniai vandens tiekimo siurbliai, 
kondensato siurbliai ir šilumos nuėmimo įrenginiai) 
išmontavimas ir dezaktyvavimas) derinimo procesas 
bei nagrinėtos radiologinių tyrimų ataskaitos, atliktos 
pagal suderintą konstrukcijų išmontavimo iš 1-ojo ir 
2-ojo energijos blokų reaktorių šachtų inžinerinių darbų 
aprašo R1 (viršutinė reaktoriaus metalinės konstrukcijos 
dalis) ir R2 (apatinė reaktoriaus metalinės konstrukcijos 

dalis) zonų išmontavimo technologinio projekto sudė-
ties aprašą (UP01 projektas). 

2013 m. įvykdytas Ignalinos AE termofikacijos įran-
gos (119 pastatas) išmontavimo ir dezaktyvavimo pro-
jektas. Šio projekto metu buvo išmontuoti garo ge-
neratoriai, garo generatoriaus tūrio kompensatoriai, 
garo generatoriaus tarpinio kontūro siurbliai, šildymo 
sistemos tarpinio kontūro siurbliai ir vamzdynai D300, 
200. Atlikus išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus 
susidarė 1  519 tonų 0  klasės atliekų. Šios atliekos, pa-
tikrinus nebekontroliavimo (švarumo) lygį, radiacinės 
saugos požiūriu gali būti naudojamos be apribojimų. 
Taip pat susidarė 25  tonos A  klasės (labai mažo radio-
aktyvumo) atliekų, kurios šiuo metu yra laikinai saugo-
mos 119  pastate. Šios atliekos ten bus saugomos nuo 
3,5 iki 16,6 metų, kol Co-60 aktyvumas nebeviršys nebe-
kontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių. Išmontavimo ir 
dezaktyvavimo darbus atliko 57 elektrinės darbuotojai, 
kurių kiekvieno gauta vidutinė individualioji apšvitos 
dozė buvo 0,000 022 mSv, tai yra gerokai mažesnė, nei 
Lietuvos teisės aktuose nustatyta vidutinė metinė ribinė 
individualioji apšvitos dozė (20 mSv). 

2009  m. pabaigoje, iškrovus iš 1-ojo Ignalinos AE 
energijos bloko paskutinę kuro rinklę, pradėta rengtis 
daugkartinio priverstinės cirkuliacijos kontūro (DPCK), 
prapūtimo ir aušinimo, baipasinio valymo sistemų, re-
aktoriaus avarinio aušinimo sistemos kolektorių ir ga-
rotiekių dalių vidinių paviršių dezaktyvacijos darbams 
(B12 projektas). Kadangi šie įrenginiai yra vieni iš labiau-
siai užterštų radionuklidais, pagrindinis projekto uždavi-
nys – pašalinti didžiąją dalį taršos nuo vidinių įrenginių 
paviršių, siekiant sumažinti apšvitos dozę darbuotojams 
nuo įrenginių, sumontuotų reaktoriaus skyriuje (A1 pas-
tatas) ir atliekant DPCK mažos mineralizacijos vandens 
apdorojimo įrenginių (B1  pastatas) išmontavimo dar-
bus. Tačiau dėl neįprasto 2010  m. įvykio, susijusio su 
1-ojo energijos bloko reaktoriaus priverstinės cirkulia-
cijos kontūro dezaktyvavimu, tolesni projekto darbai 
buvo sustabdyti, kol bus visiškai ištirtos ir įvertintos įvy-
kio priežastys bei atliktos koreguojamosios priemonės, 

Decommissioning supervision

At the end of 2013 the updated Final Decommis-
sioning Plan of Ignalina NPP was submitted for VATESI 
review. VATESI plans to review it by the second quarter 
of 2014.

In 2013 Ignalina NPP continued works related to 
the decontamination and dismantling of equipment 
of Unit 1, which has no functions important to safety. 
VATESI inspected the progress of works of technologi-
cal projects for the decontamination and dismantling 
of the turbine hall equipment (turbine generators 
with auxiliary systems, the turbine oil systems, con-
densate treatment equipment, condensers, separa-
tors – reheaters and evaporators, water supply circu-
lation pumps, condensate pumps and heat reduction 
equipment) at Ignalina NPP Unit 1 (B9-1 project) and 
the equipment building of the reactor gas circuit (the 
reactor gas circuit, gas discharges treatment system, 
main circulation circuit (MCC) system of tanks for re-
actor cooling during maintenance, components of 
ventilation systems, components of emergency core 
cooling system and other related auxiliary equipment) 
of Ignalina NPP (B9-2 project). 

In 2013 Ignalina NPP Unit 2 (Building 117/2) Equip-
ment Dismantling and Decontamination Project of the 
emergency core cooling system, including high-pres-
sure emergency core cooling systems (B9-0(2) project), 
was approved, and the readiness to perform equip-
ment-dismantling works was inspected. Moreover, the 
approval process for the draft Ignalina NPP Unit 2 Tur-
bine Hall Equipment Decontamination and Disman-
tling Project started (turbine generators with auxiliary 
systems, the turbine oil systems, condensate treat-
ment equipment, condensers, separators – reheaters 
and evaporators, water supply circulation pumps, con-
densate pumps and heat reduction equipment) (B9-1(2) 
project) and radiological test reports were analysed, 
which were drafted in line with the approved speci-
fication of the engineering works on dismantling 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 (the upper part of the reactor’s 
metal structure) and R2 zone (the lower part of the re-
actor’s metal structure). 

In 2013 the project for Ignalina NPP Boiler House 
Equipment Dismantling and Decontamination De-
sign Development (119 building) was completed. The 
pre-project included the dismantling of steam gener-
ators, volume compensators of the steam genera-
tor, pumps of the intermediate cooling circuit of the 
steam generator, pumps of the intermediate cooling 
circuit of the heating system, pipelines D300, 200. The 
dismantling and decontamination works resulted in 
1,519 tons of waste of class 0. After the verification of 
the clearance level the waste may be used without ra-
diation safety restrictions. Moreover, 25 tons of waste 
of class A (very low level activity) were generated, which 
are currently stored in Building 119 temporarily. This waste 
will be stored there for between 3.5 and 16.6 years, until 
Co-60 activity no longer exceeds clearance activity lev-
els. Dismantling and decontamination works were per-
formed by 57 Ignalina NPP employees, who received 
an average individual exposure dose of 0.000022 mSv, 
which is significantly lower than the yearly average in-
dividual exposure dose limit of 20 mSv, prescribed by 
Lithuanian legislation. 

At the end of 2009, after the retrieval of the last 
fuel assembly from Ignalina NPP Unit 1, preparations 
for the decontamination of the main cooling circuit 
(MCC), purification and cooling systems (PCS), bypass 
treatment systems (BTS), internal surfaces of the head-
ers and parts of the steam supply pipes of the emer-
gency cooling system of the reactor core were started 
(B12 project). Whereas this equipment is contaminat-
ed 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 equip-
ment in order to reduce the exposure of employees to 
radiation during the dismantling works in the reactor 
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kad panašūs įvykiai nepasikartotų ateityje tiek 1-ajame, 
tiek 2-ajame blokuose. 2011 m. VATESI suderino Ignali-
nos AE pateiktą įvykio ataskaitą, priemonių planus dėl 
koreguojamųjų priemonių, tačiau pateikė pastabų sau-
gos pagrindimui ir nedavė leidimo tęsti darbus. 2012 m. 
Ignalinos AE nusprendė stabdyti B12 projektą ir pateikė 
VATESI derinti projekto užbaigimo ataskaitą. Ją išnagri-
nėjusi VATESI pareikalavo papildyti ataskaitą šio projek-
to įtakos tolesniems su 1-ojo energijos bloko eksploa-
tavimo nutraukimu susijusiems projektams vertinimu. 
2012  m. pabaigoje pradėti, o 2013  m. antroje pusėje 
baigti derinti slėginio ir įsiurbiamojo kolektorių jungties 
bandomosios dezaktyvacijos klausimai. Atlikusi bando-
mąją dezaktyvaciją Ignalinos AE pateikė VATESI derinti 
darbų atlikimo ataskaitą, kurioje nurodoma, kad bandy-
tasis metodas nedavė lauktų rezultatų ir netinka kontū-
ro vamzdynų vidinių paviršių oksidinei plėvelei ardyti. 
2013 m. pabaigoje VATESI pradėjo nagrinėti atnaujintą 
pagal VATESI teiktas pastabas Daugkartinio priverstinės 
cirkuliacijos kontūro (DPCK), prapūtimo ir aušinimo, bai-
pasinio valymo sistemų, reaktoriaus avarinio aušinimo 
sistemos kolektorių ir garotiekių dalių vidinių paviršių 
dezaktyvacijos projekto (B12  projektas) darbų įvykdy-
mo ataskaitą. VATESI 2013 m. atliko 5 patikrinimus, kurių 
metu analizavo, kaip Ignalinos AE vykdo dezaktyvavimo 
ir išmontavimo darbus pagal suderintus saugą pagrin-
džiančius dokumentus. Neatitikčių branduolinės sau-
gos reikalavimams nenustatyta.

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 
eksploa tavimo nutraukimo darbai. Tuo pačiu juose sau-
gomas ir panaudotas branduolinis kuras. Tad abiejuose 
energijos blokuose turi būti užtikrinamas:

 •  panaudoto branduolinio kuro pokritiškumas;
 •  šilumos nuvedimas nuo reaktoriaus šerdies (ak-

tyviosios zonos) ir nuo panaudoto branduolinio 
kuro išlaikymo baseinų;

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

Šias pagrindines saugos funkcijas Ignalinos AE atlie-
ka skirtingos saugai svarbios sistemos, kurių konfigū-
racija, normalaus eksploatavimo parametrai ir sąlygos, 
saugaus eksploatavimo ribos ir sąlygos, darbo kontro-
lės tvarka, bandymų bei patikrinimų periodiškumas yra 
nustatyta svarbiausiuose Ignalinos AE parengtuose ir 
su VATESI suderintuose dokumentuose – 1-ojo ir 2-ojo 
blokų eksploatavimo technologiniuose reglamentuose. 
Šie reglamentai periodiškai peržiūrimi ir prireikus at-
naujinami, siekiant atspindėti esamą blokuose situaciją, 
kuri keičiasi vykdant įvairius eksploatavimo nutraukimo 
darbus. 

Ignalinos AE, siekdama užtikrinti 2-ojo bloko reakto-
riaus ir abiejų blokų kuro išlaikymo baseinų struktūrinį 
vientisumą ir aušinimą, 2013  m. atliko saugai svarbios 
įrangos ir vamzdynų metalo būklės bei technologinių 
kanalų eksploatacinės kontrolės darbus. Patikrinimą at-
likę VATESI specialistai nustatė, kad šie darbai yra vykdo-
mi pagal su VATESI suderintą reglamentą ir eksploataci-
nės kontrolės darbų programas.

Tikrinant, kaip Ignalinos AE užtikrina reaktoriaus 
aušinimo kontūro bei panaudoto branduolinio kuro ba-
seinų struktūrinį vientisumą, 2013 m. buvo atlikti du pa-
tikrinimai, kurių metu patikrinta, kaip eksploatuojama 
branduolinio kuro išlaikymo baseinų aušinimo sistema, 
atliekama jos techninė priežiūra, kaip naudojama tech-
ninio vandens tiekimo sistema ir vykdoma jos techninė 
priežiūra, taip pat kaip vykdoma 2-ojo energijos bloko 
reaktoriaus aušinimo ir susijusių sistemų bei technolo-
ginių kanalų techninė priežiūra.

Šių patikrinimų metu neatitikčių branduolinės sau-
gos reikalavimams, taisyklėms ar kitiems teisės aktams, 
kurios gali sukelti saugaus eksploatavimo ribų ar sąlygų 
pažeidimus ir nepriimtiną pavojų darbuotojams, gyven-
tojams ir aplinkai, nenustatyta.

2013  m. Ignalinos AE gaisrų, galinčių turėti įtakos 
saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų eks-
ploatavimui, neužregistruota. Vykdydami saugai svar-
bių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinės 
saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą, 2013 m. VATESI 
specialistai patikrino, kaip Ignalinos AE atliekama auto-
matinės, stacionarios gaisro gesinimo ir gaisro lokaliza-
vimo sistemų techninė priežiūra ir bandymai, kokia yra 
šių sistemų parengtis projektinėms funkcijoms vykdyti, 
kaip dokumentuojami techninės priežiūros rezultatai. 
Patikrinimo metu pažeidimų ir neatitikčių nenustatyta.

Nagrinėti saugą pagrindžiantys dokumentai, susiję 
su labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atlieky-
no, bitumuotų atliekų saugyklos saugai svarbių sistemų 
priešgaisrinės saugos užtikrinimu. Nustatyti trūkumai ir 
neatitiktys saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir kom-
ponentų priešgaisrinės saugos reikalavimams pašalinti 
arba atitinkamai buvo numatytos ir parengtos kompen-
suojamosios priemonės. 

Siekiant užtikrinti avarijų lokalizavimo sistemų san-
darumą, 2013 m. įvertinta, kaip vykdomi avarijų lokali-
zavimo sistemos būklės bei funkcionalumo patikrinimai. 

Kaip ir kasmet, siekdama užtikrinti, kad būtų tinka-
mai vykdomos šios įrangos funkcijos, Ignalinos AE atli-
ko darbus, susijusius su eksploatuojamų saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymu 
bei saugai svarbių sistemų ir elementų atestuotos įran-
gos būklės palaikymu.

2013  m. VATESI specialistai atliko Ignalinos AE su-
stabdytų 1-ojo ir 2-ojo blokų saugai svarbių kons-
trukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo ir 
atestuotos būklės palaikymo patikrinimą. Analizuota, 
kaip Ignalinos AE vykdo senėjimo valdymo procesą ir 
jo techninę priežiūrą, kaip registruojami ir įrenginių 
pasuose bei kompiuterinėje duomenų sistemoje sau-
gomi rezultatai.

hall (Building A1) and the MCC low mineralization wa-
ter treatment equipment (Building B1). However, in 
2010, due to the unusual event related to the decon-
tamination of the main cooling circuit of the reactor 
of Unit 1, all works were suspended until the reasons 
for the occurrence were fully clarified, assessed and 
the relevant  corrective actions were implemented so 
that similar future events are prevented in both units.  
In 2011, VATESI approved the report of the unusual 
event and the plans for the corrective actions submit-
ted by Ignalina NPP, but provided comments on the 
safety justification and did not permit further works. 
In 2012, Ignalina NPP decided to suspend the project 
B12 and submitted the report on the project comple-
tion for VATESI’s review and approval. After reviewing 
the report, VATESI demanded to supplement the re-
port specifying the project impact on the related fu-
ture projects for decommissioning Unit 1. At the end 
of 2012, the coordination of the trial decontamination 
of the interconnecting pipes between the high-pres-
sure header and the intake header were started and 
were approved in the second half of 2013. After the 
trial decontamination, Ignalina NPP submitted the 
Completed Works Report for VATESI’s approval, which 
stated that the tested method failed to generate the 
expected results and that the circuit pipelines were 
not suitable for dismantling due to the oxidized film 
of their inner surface. At the end of 2013, VATESI start-
ed analysing the updated Completed Works Report of 
the project B12 Decontamination of the main cooling 
circuit (MCC), purification and cooling systems (PCS), 
bypass treatment systems (BTS), internal surfaces of 
the headers and parts of the steam supply pipes of the 
emergency cooling system of the reactor core, incor-
porating VATESI comments. In 2013 VATESI conducted 
5 inspections during which it analysed the compliance 
of the decontamination and dismantling works per-
formed by Ignalina NPP with the approved safety justi-
fication documents. No non-compliances with nuclear 
safety requirements were found.

Configuration, condition and 
maintenance of the operated 
safety important structures, 
systems and components

Both Ignalina NPP units were finally shut down 
(Unit 1 – in 2004, and Unit 2 – in 2009), and decom-
missioning works have been carried out there. At the 
same time they are used for storing spent nuclear 
fuel. Thus, for both units the following has to be as-
sured: 

 • Sub-criticality of spent nuclear fuel;
 • Heat removal from the reactor’s core (the active 

zone) and spent nuclear fuel pools; 
 • Confinement of radionuclides, installation of 

barriers suppressing ionising radiation and 
control over release 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 conditions, pro-
cedure of operational control, regularity of tests and 
inspections of these systems have been established in 
the most important documents: Technical Regulations 
of Operation of Units 1 and 2, drafted by Ignalina NPP 
and approved by VATESI. These regulations are regu-
larly revised and, if necessary, updated to reflect the 
existing situation of the units, which changes subject 
to various decommissioning works carried out. 

To ensure the structural integrity and cooling of the 
reactor of Unit 2 and in the spent nuclear fuel (SNF) 
storage pools of both Units, in 2013 Ignalina NPP car-
ried out operational control works over the condition of 
metal parts of the equipment and fuel channels of the 
safety important systems in Unit 2. After the inspection, 
VATESI specialists concluded that the works were per-
formed under the Regulations and operational control 
work programmes approved by VATESI.

To verify how the structural integrity of the reac-
tor’s cooling circuit and the SNF storage pools is main-
tained by Ignalina NPP, two inspections were conduct-
ed in 2013, which verified how Ignalina NPP operated 
and maintained the cooling system of SNF storage 
pools, the supply system of the technical water; how it 
maintained the cooling of Unit 2 reactor and the relat-
ed systems and fuel channels.

During these inspections, no non-compliances with 
nuclear safety requirements, regulations or other legal acts 
were found, which could potentially result in violations of 
safe operation limits or conditions and unacceptable dan-
gers to employees, the population or the environment.

In 2013 no fires, which could have impacted the ope-
ration of the safety important structures, systems and 
components, were registered at Ignalina NPP. Super-
vising compliance with the fire safety requirements of 
safety important structures, systems and components, 
in 2013 VATESI specialists inspected how Ignalina NPP 
performed maintenance and tests of the automated 
and stationary fire extinguishing and fire confinement 
systems, their operating capability to perform the de-
signed functions, how it documented maintenance 
results. No violations or non-compliances were found 
during the inspections.

Safety justification documents, related to fire safety 
assurance of the safety important systems in the reposi-
tory of the very low level radioactive waste and the stor-
age facility of bitumised waste were also reviewed. The 
identified shortcomings or non-compliances with the 
fire safety requirements in the safety important struc-
tures, systems and components were eliminated or the 
compensatory measures were respectively planned 
and developed.

In order to ensure leaktightness of emergency lo-
calization systems, in 2013 VATESI verified how inspec-
tions of the condition and functionality of emergency 
localization system were performed. 



VATESI specialistai, apibendrinę visus rezultatus ir įver-
tinę pateiktas ataskaitas bei 2013 m. atlikto patikrinimo re-
zultatus, pažymi, kad Ignalinos AE saugai svarbių konstruk-
cijų, sistemų ir komponentų būklė yra priimtina ir senėjimo 
valdymo proceso bei sistemų ir elementų atestuotos bū-
klės palaikymo darbai yra tinkamai planuojami ir vykdomi.

Siekiant išvengti korozijos ir kitų senėjimo požymių 
svarbu nuolat palaikyti tinkamus vandens parametrus 
(cheminį režimą) panaudoto branduolinio kuro išlaiky-
mo baseinuose. Tikrindami, kaip Ignalinos AE užtikri-
na sistemų, komponentų bei panaudoto branduolinio 
kuro struktūrinį vientisumą, 2013 m. VATESI specialistai 
patikrino, kaip palaikomos ir prižiūrimos šilumnešio 
cheminės ir fizinės savybės, kaip dokumentuojami jų 
priežiūros rezultatai ir atliekami matavimai. Patikrinimo 
metu pažeidimų ir neatitikčių nenustatyta.

2013  m. VATESI analizavo su matavimo ir valdymo 
įrangos priežiūra ir resursų pratęsimu susijusius doku-
mentus bei atliko tris matavimo ir valdymo įrangos bei 
elektros energijos tiekimo sistemų eksploatavimo patik-
rinimus. Šių patikrinimų metu pažeidimų ir neatitikčių 
nenustatyta. Ignalinos AE matavimo ir valdymo sistemų 
įrenginiai, numatyti galiojančiuose technologiniuose 
reglamentuose, yra eksploatuojami tinkamai, jų prie-
žiūra vykdoma vadovaujantis branduolinės saugos nor-
matyviniais techniniais dokumentais bei Ignalinos AE 
kokybės vadybos sistemoje nustatyta tvarka. Ignalinos 
AE eksploatuojamų sistemų ir elementų darbo ištekliai 
ir funkcionalumas yra nuolat stebimi ir vertinami.

Radiacinės saugos užtikrinimas

Radiacinės saugos priežiūra Ignalinos AE
2013  m. VATESI vykdė Ignalinos AE radiacinės sau-

gos patikrinimus pagal patvirtintą patikrinimų planą. 
Patikrinimų metu buvo vertinama, kaip vykdomi radia-
cinės saugos reikalavimai eksploatuojant Kaupiamąją 
labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą 
(B19-1 projektas), vykdant darbuotojų individualiosios 
apšvitos ir darbo vietų stebėseną, atliekant įrangos iš-
montavimo ir dezaktyvavimo darbus, įgyvendinant 
radiacinės saugos optimizavimo programoje (ALARA) 
numatytas priemones. 

Atlikus patikrinimus nustatyta, kad Ignalinos AE 
veikla vykdoma vadovaujantis nustatytais radiacinės 
saugos reikalavimais. ALARA programos įgyvendinimo 
patikrinimo metu identifikuotos tobulintinos sritys, pa-
teiktos rekomendacijos dėl Ignalinos AE vidaus doku-
mentų tikslinimo. Neatitiktys buvo pašalintos per nusta-
tytą terminą.

Vykdydama radiacinės saugos priežiūrą VATESI taip 
pat vertino Ignalinos AE darbo instrukcijas ir procedū-
ras, darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos pro-
gramos bei radiacinės saugos optimizavimo programos 
(ALARA) ataskaitas ir kitus vidaus dokumentus.

Darbuotojų apšvita 
Ignalinos AE vykdo savo ir kitų organizacijų darbuoto-

jų, dirbančių kontroliuojamojoje zonoje, apšvitos kontrolę. 

As every year to ensure the proper functionality of 
the equipment, Ignalina NPP performed works related 
to ageing management of the operated safety impor-
tant structures, systems and components and main-
taining the qualified condition of equipment of safety 
important systems and components.

In 2013 VATESI specialists inspected the ageing man-
agement and maintenance of the qualified condition 
of the safety important structures, systems and compo-
nents of the shutdown units 1 and 2. They analysed how 
Ignalina NPP implemented the ageing management pro-
cess and its technical supervision, recorded results and 
stored them on equipment passports and the computer 
data system.

Having reviewed all the results and evaluated the 
submitted reports and results of the 2013 inspection, 
VATESI specialists noted that the condition of the safe-
ty important structures, systems and components was 
acceptable and works of the ageing management pro-
cess and maintaining the qualified condition of the 
safety important systems and components at Ignalina 
NPP was properly planned and performed.

To prevent corrosion and other ageing signs, contin-
uous maintenance of proper water parameters (chemi-
cal regime) in the SNF pools is important. To verify how 
Ignalina NPP ensured the structural integrity of systems, 
components and SNF, in 2013 VATESI specialists inspect-
ed how the chemical and physical properties of the 
coolant were maintained, how their supervision results 
were documented and how measurements were per-
formed. No violations or non-compliances were found 
during the inspection.

In 2013 VATESI analysed documents related to 
maintenance and extending the operating life of in-
strumentation and control equipment, and conducted 
3 inspections related to operation of the instrumen-
tation and control equipment and power supply sys-
tems. No violations or non-compliances were found 
during the inspections. Equipment of the instrumen-
tation and control systems, provided for in the applica-
ble technical regulations was properly operated, and 
their maintenance was performed in line with the nor-
mative technical documents on nuclear safety and the 
procedure set forth in the quality management system 
of Ignalina NPP. The operating life and functionality of 
the operated systems and components of Ignalina NPP 
were monitored and evaluated on a permanent basis.

Radiation protection

Supervision of radiation 
protection at Ignalina NPP 
In 2013 VATESI inspected radiation protection of 

Ignalina NPP under an approved plan. The aim of the 
inspections was to assess compliance with radiation 
protection requirements in the following areas and 
activities: operation of the Very Low Level Radioac-
tive Waste Storage Facility (Project B19-1), monitoring 

of individual occupational exposure and workplaces, 
equipment dismantling and decontamination, imple-
mentation of measures provided for in the programme 
of optimisation of radiation protection (ALARA). 

Inspections results showed that Ignalina NPP activi-
ties were carried out in line with the established radia-
tion protection requirements. During the inspection the 
implementation of the ALARA programme, areas for 
improvement were identified, and recommendations 
regarding review of the corresponding of Ignalina NPP 
procedures were provided. The non-compliance was 
eliminated by the set deadline.

Furthermore, VATESI also assessed operating in-
structions and procedures of Ignalina NPP, reports on 
the implementation of the programme of monitoring 
of occupational exposure and workplaces and the 
programme of optimisation of radiation protection 
(ALARA) and other in-house documents.

Occupational exposure
Ignalina NPP implements individual exposure moni-

toring of its own staff and outside workers working in 
the controlled area.  

In 2013 the collective dose of the Ignalina NPP staff 
and outside workers was 654.67 man·mSv (for Ignali-
na NPP staff – 607.36 man·mSv, for outside workers – 
47.31 man · mSv). Compared to occupational exposure 
results of 2011 (609.62 man·mSv) and 2012 (529.88 
man·mSv), the collective occupational dose of 2013 
was on a similar level. The highest occupational ex-
posure was determined by works in the spent nuclear 
fuel storage pool hall carried out by operational work-
ers of the Spent Nuclear Fuel Workshop, repair works 
of the equipment and the hot cell of this hall, works 
related to radiation monitoring and radioactive waste 
management.

In 2013, individual exposure of 2,412 of the Ignali-
na NPP staff and outside workers was monitored. Ap-
proximately 93 per cent of the total exposure for the 
staff and outside workers was below 1 mSv per year, 
i.e., annual dose limit for population. One Ignalina 
NPP employee had the highest individual exposure of 
12.20 mSv per year. The highest individual exposure 
of outside workers was 10.25 mSv per year. Based on 
the Hygiene Standard HN 73:2001, the effective dose 
per year must not exceed the average of 20 mSv within 
any five year period, and 50 mSv per one year.

Implementation of nuclear safety 
improvement measures

Implementation of continuous safety 
improvement measures
In 2013 Ignalina NPP continued implementing 

safety improvement works under the Ignalina NPP’s 
Safety Improvement Programme SIP-3/2013, which 
had been agreed with VATESI. This Safety Improve-
ment Programme consisted of 7 safety improvement 
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2013 m. Ignalinos AE ir kitų organizacijų darbuotojų 
kolektyvinė dozė buvo 654,67 žm. · mSv (Ignalinos AE – 
607,36 žm. · mSv, kitų organizacijų  – 47,31 žm. · mSv). 
Lyginant su 2011  m. (609,62  žm. · mSv) ir 2012  m. 
(529,88  žm.·mSv) darbuotojų apšvitos rezultatais, 
2013 m. darbuotojų kolektyvinė dozė išliko panašaus 
lygmens. Didžiausią darbuotojų apšvitą nulėmė pa-
naudoto branduolinio kuro cecho operatyvinių dar-
buotojų atliekami darbai panaudoto branduolinio 
kuro išlaikymo baseinų salėje, šios salės įrangos ir karš-
tosios kameros remonto darbai, taip pat darbai, susiję 
su radiologinės būklės stebėsena, radioaktyviųjų atlie-
kų tvarkymu.

2013 m. individualioji darbuotojų apšvitos stebėse-
na buvo vykdoma 2 412 Ignalinos AE ir kitų organiza-
cijų darbuotojų. Apie 93 proc. visų darbuotojų metinės 
apšvitos dozės neviršijo 1 mSv, t. y. gyventojams nu-
statytos metinės ribinės dozės. Didžiausią individualią 
apšvitą patyrė Ignalinos AE darbuotojas, jo metinė ap-
švitos dozė siekė 12,20 mSv. Didžiausia individualioji 
metinė kitų organizacijų darbuotojų dozė siekė 10,25 
mSv. Pagal higienos normos HN 73:2001 reikalavimus, 
darbuotojų metinė efektinė dozė turi neviršyti 20 mSv 
vidutiniškai per bet kokį penkerių metų laikotarpį ir 50 
mSv per vienerius metus.

Branduolinės saugos gerinimo 
priemonių vykdymas

Nuolatinių saugos gerinimo 
priemonių vykdymas
2013 m. Ignalinos AE ir toliau vykdė saugos gerinimo 

darbus pagal suderintą su VATESI specialią Ignalinos AE 
saugos gerinimo programą SIP-3/2013. Šią saugos geri-
nimo programą sudarė 7 saugos gerinimo priemonės, iš 
jų 4 yra įgyvendinamos nuolat, 1 priemonę buvo numa-
tyta įgyvendinti 2013 m., 2 priemones – 2014 m.

2013  m. VATESI specialistai išnagrinėjo Ignalinos 
AE Avarijų valdymo centro (AVC) konstrukcijų stabilu-
mo skaičiavimo (modeliavimo), išėjimo ir įėjimo į AVC 
užblokavimo, užgriuvus šalia esančių administracinių 
pastatų (Nr.  185 ir Nr.  140/2) konstrukcijoms, įvykus 
neprojektiniam žemės drebėjimui, įvertinimo ataskaitą 
ir pateikė Ignalinos AE pasiūlymus dėl jos tobulinimo. 
Darbai, susiję su šios priemonės vykdymu, bus tęsiami 
2014 m.

Taip pat VATESI specialistai prižiūrėjo nuolatinių 
saugos gerinimo priemonių įgyvendinimo darbus: prie-
monių individualios dozės viršijimo dažnumui mažinti 
diegimas (ALARA principo įdiegimas), saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdy-
mas bei jų atestuotos būklės palaikymas, kietųjų radio-
aktyviųjų atliekų saugyklos (157/1 pastatas) užpildytų 
sekcijų konservavimas.

Įvertinę Ignalinos AE Saugos gerinimo programos 
SIP-3/2013 įgyvendinimo rezultatus, VATESI specialistai 
pažymi, kad 2013 m. saugos gerinimo priemonės buvo 
įgyvendinamos tinkamai. 

Branduolinės saugos gerinimo planas
Atsižvelgdama į Europos Komisijos planus ir ENSREG 

2012 m. liepos 25 d. paskelbtą veiksmų planą, kuriuo sie-
kiama paskatinti „streso testų“ ir jų tarpusavio peržiūros 
rezultatus panaudoti Europos branduolinių elektrinių 
saugai gerinti, VATESI 2013 m. patvirtino Branduolinės 
saugos gerinimo planą (Lietuvos nacionalinį veiksmų 
planą). 

Šiame plane numatytos saugos gerinimo priemonės 
bus diegiamos sustabdytoje Ignalinos AE ir statomoje 
panaudoto branduolinio kuro saugykloje. Taip pat jame 
numatyta galimybė peržiūrėti ir prireikus atnaujinti jau 
galiojančius ir rengiamus branduolinės saugos reikala-
vimus ir taisykles, skirtas naujos branduolinės elektrinės 
licencijavimui. Branduolinės saugos gerinimo planas yra 
paskelbtas VATESI interneto svetainėje www.vatesi.lt.

Branduolinės saugos gerinimo planas 2013 m. pra-
džioje buvo pateiktas ENSREG, jį galėjo peržiūrėti ir 
komentarus pateikti visos ES „streso testuose“ dalyva-
vusios valstybės bei kitų Europos valstybių visuomenės 
atstovai.

2013 m. balandžio 22–26 d. Briuselyje vyko ENSREG 
organizuotas darbinis susitikimas, skirtas visų ES šalių 
parengtų nacionalinių veiksmų planų tarpusavio per-
žiūrai. Darbiniame susitikime dalyvavo visos ES „streso 
testus“ vykdžiusios valstybės, taip pat kitų šalių, Europos 
Komisijos ir TATENA atstovai. Šiame darbiniame susiti-
kime buvo aptartos trys sritys: išoriniai pavojai, saugos 
sistemų netekimas  / branduolinių elektrinių projekto 
klausimai ir sunkiųjų avarijų valdymas. Atsakyta į susi-
tikime dalyvavusių branduolinės saugos ekspertų klau-
simus, taip pat ir į tuos klausimus, kurie buvo pateikti 
kiekvienai šaliai prieš darbinį susitikimą, kitų „streso tes-
tuose“ dalyvavusių valstybių ar kitų Europos valstybių 
visuomenės atstovų užklausas.

2013 m. birželio 10 d. ENSREG patvirtino nacionali-
nių veiksmų planų tarpusavio peržiūros rezultatų api-
bendrinamąją ataskaitą. Šioje ataskaitoje pažymėta, kad 
Lietuvos branduolinės saugos gerinimo plane aiškiai ir 
suprantamai aprašyta, kokiu būdu bus įgyvendinamos 
saugos gerinimo priemonės Ignalinos AE bei kaip po 
avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elek-
trinėje įgyta patirtis bus pritaikyta licencijuojant naują 
branduolinę elektrinę Lietuvoje.

2013  m. įgyvendintos Branduolinės saugos gerini-
mo plane numatytos priemonės:

 •  Ignalinos AE seisminio pavojaus pranešimo ir 
stebėsenos sistemos duomenų perdavimas į 
Ignalinos AE avarinės parengties organizacijos 
kompiuterinę sistemą bei atitinkamų avarinės 
parengties organizacijos procedūrų aprašų at-
naujinimas;

 •  Ignalinos AE avarinės parengties organizacijos 
galimybių saugiai atlikti avarinius atstatomuo-
sius darbus įvykus neprojektiniam žemės drebė-
jimui, kurio metu gali įtrūkti ar sugriūti eksploa-
tuojamos Ignalinos AE panaudoto branduolinio 
kuro saugyklos ar statomos laikinosios panau-
doto branduolinio kuro saugyklos statybinės 

measures, 4 of them are implemented on a continuous 
basis, the implementation of 1 measure was planned 
for 2013 and that of 2 measures – in 2014.

In 2013 VATESI specialists analysed an Assessment Re-
port of Ignalina NPP’s Accident Control Centre (hereinaf-
ter – ACC) on structure stability calculation (modelling), 
blocking ACC access in case of fallen structures of the 
nearby administrative buildings (No. 185 and No. 140/2), 
and in the case of a beyond design basis earthquake, 
and provided proposals on its improvement to Igna-
lina NPP. Works related to the implementation of this 
measure will continue in 2014.

Moreover, VATESI specialists supervised works of im-
plementing continuous safety improvement measures: 
implementing measures to reduce the frequency of 
exceeding the individual dose (implementation of the 
ALARA principle), management of ageing of safety 
important structures, systems and components and 
maintaining their qualified condition, and conserva-
tion of sealing of filled sections of the solid radioactive 
waste storage facility (Building 157/1).

Having assessed the implementation results of 
Ignalina NPP’s Safety Improvement Programme SIP-
3/2013, VATESI specialists noted that in 2013 the safety 
measures were implemented properly. 

Nuclear safety improvement plan
With respect to plans of the European Commission 

and the Action Plan published by ENSREG on 25 July 
2012, which are meant to use “stress tests” and results 
of their peer review to encourage the improvement of 
safety of European nuclear power plants, in 2013 VA-
TESI approved the Nuclear Safety Improvement Plan 
(Lithuanian National Action Plan). 

The plan sets forth safety improvement measures 
to be implemented at the closed Ignalina NPP and the 
spent nuclear fuel storage facility which is under con-
struction. Moreover, it provides for a possibility to re-
view and, if needed, update the nuclear safety require-
ments and rules in force and also the requirements 
and rules under drafting, that are meant for licensing 
the new nuclear power plant. The Nuclear Safety Im-
provement Plan is available on the VATESI website 
www.vatesi.lt.

At the beginning of 2013 the Nuclear Safety Im-
provement Plan was submitted to ENSREG, and all the 
EU Member States that had participated in the “stress 
tests”, and representatives of the public of other Euro-
pean states who wished to familiarise themselves with 
the Plan and provide comments.

A working meeting organised by ENSREG took 
place on 22–26 April 2013 in Brussels, dedicated to 
peer review of national action plans of all the EU Mem-
ber States. The working meeting was attended by all 
the EU Member States that had participated in the 
“stress tests”, representatives of other states, the Eu-
ropean Commission and IAEA. Three areas were dis-
cussed during the working meeting: external hazards, 
loss of safety systems/design issues of the nuclear 

power plants and management of severe accidents. 
Questions of attending nuclear safety experts were an-
swered, as well as questions addressed to each country 
before the working meeting, and questions asked by 
other states that had participated in the “stress tests” or 
representatives of the public of other European states.

On 10 June 2013 ENSREG approved the summary 
report of the results of the peer review of national ac-
tion plans. The report notes that the Lithuanian Nucle-
ar Safety Improvement Plan informs comprehensively 
and describes in an easy to understand manner how 
safety improvement measures of the Ignalina NPP are 
going to be improved and how the experience of the 
Fukushima Daiichi NPP accident will be applied for li-
censing of a new NPP in Lithuania.

The Nuclear Safety Improvement Plan includes 
measures that were implemented in 2013:

 • Transfer of data of the Seismic Alarm and Moni-
toring System of Ignalina NPP to the computer 
system of Ignalina NPP Emergency Preparedness 
Organisation and updating of respective proce-
dure regulations of the Emergency Preparedness 
Organisation;

 • Assessment of capacities of Ignalina NPP Emer-
gency Preparedness Organisation to perform 
safe emergency-reconstruction works in the 
case of the beyond design basis earthquake, 
that may result in cracking or collapsing of the 
operated spent nuclear fuel storage facilities 
of Ignalina NPP, or of building structures of the 
interim spent nuclear fuel storage facilities un-
der construction; also in cases of building struc-
ture debris falling on top of the casks, in cases 
of potentially cracking or collapsing building 
structures of the hot cell of the spent nuclear 
fuel storage, when spent nuclear fuel is handled 
there;

 • Assessment of the reliable operation of water 
level and temperature measures located in spent 
nuclear fuel storage pools of Units 1 and 2 of 
Igna lina NPP, and ionising radiation sensors lo-
cated in spent nuclear fuel storage pool halls, un-
der the beyond design basis accident conditions;

 • Assessment of the existing documents related to 
the nuclear safety of spent nuclear fuel storage 
pools of Ignalina NPP.

Following the implementation of the above safe-
ty improvement measures, additional technical and 
organisational measures were introduced at Ignalina 
NPP. VATESI reviewed and assessed the documents 
certifying the implementation of the safety improve-
ment measures. 

Furthermore, in 2013 works related to the trans-
fer of data on water levels (only in designed accident 
cases) and temperature readings in spent nuclear fuel 
storage pools of Units 1 and 2 of Ignalina NPP, and on 
ionising radiation levels, and the data visualisation in 
the main control rooms of Units 1 and 2 of Ignalina 
NPP, the Accident Control Centre of Ignalina NPP and 



konstrukcijos, įvertinimas; taip pat analizuojant 
konteinerių užvirtimą statybinių konstrukcijų 
nuolaužomis bei galinčiomis įtrūkti ar sugriūti 
laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugy-
klos „karštosios kameros“ statybinėmis konstruk-
cijomis, kai joje atliekami darbai su panaudotu 
branduoliniu kuru;

 •  Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų pa-
naudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinuo-
se esančios vandens lygio ir temperatūros mata-
vimo įrangos bei panaudoto branduolinio kuro 
išlaikymo baseinų salėse esančių jonizuojančio-
sios spinduliuotės jutiklių patikimo veikimo ne-
projektinių avarijų sąlygomis įvertinimas;

 •  esamų dokumentų, susijusių su Ignalinos AE pa-
naudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų 
branduoline sauga, įvertinimas.

Įgyvendinus šias saugos gerinimo priemones, Ignali-
nos AE buvo įdiegtos atitinkamos papildamos techninės 
ir organizacinės priemonės. Dokumentai, patvirtinantys 
saugos gerinimo priemonių įgyvendinimą, peržiūrėti ir 
įvertinti VATESI. 

Taip pat 2013  m. buvo vykdomi darbai, susiję su 
Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų panaudoto 
branduolinio kuro išlaikymo baseinuose esančio van-
dens lygio (tik projektinių avarijų atvejais) ir tempera-
tūros matavimo bei jonizuojančiosios spinduliuotės ly-
gio duomenų perdavimu ir pavaizdavimu Ignalinos AE 
1-ojo ir 2-ojo blokų pagrindinėse valdymo patalpose, 
Ignalinos AE avarijų valdymo centre ir VATESI patalpose 
Vilniuje. Darbai, susiję su naujos vandens lygio matavi-
mo įrangos, skirtos veikti neprojektinių avarijų atvejais, 
įdiegimu, bus tęsiami 2014 m. 

2013  m. Ignalinos AE parengė avarijų valdymo 
centro statybinių konstrukcijų seisminio atsparumo 
ir avarijų valdymo centro veikimo galimybių, įvykus 
neprojektiniam žemės drebėjimui, analizės ataskaitą. 
Ignalinos AE parengta ataskaita su VATESI toliau bus 
derinama 2014 m.

2013 m. pabaigoje VATESI pradėjo Branduolinės sau-
gos gerinimo plano peržiūrą, kurios tikslas – atnaujinti 
numatytų priemonių įgyvendinimo terminus ir įgyven-
dinimo eigą bei įvertinti ENSREG nacionalinių veiksmų 
planų tarpusavio peržiūros darbinio susitikimo rezulta-
tus ir išvadas. Taip pat bus įvertinti ir įgyvendinti TATENA 
avarinės parengties misijos (EPREV), vykusios Lietuvoje 
2012  m. spalio mėn., ataskaitoje pateikti pasiūlymai ir 
rekomendacijos.

Eksploatavimo patirties 
naudojimas

Sisteminga savo ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, 
veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, eks-
ploatavimo patirties analizė yra būtina, siekiant užkirsti 
kelią avarijoms ir saugai svarbiems įvykiams, išveng-
ti jų pasikartojimo bei užtikrinti aukštą branduolinės 
energetikos saugos lygį. 2013  m. Ignalinos AE sauga 

nuolatos buvo stiprinama bei užtikrinama analizuojant 
ne tik savo, bet ir kitų organizacijų, veikiančių branduo-
linės energetikos sektoriuje, patirtį.

Eksploatavimo patirtį sudaro: informacija apie įvy-
kius, avarijas ir jų pirmtakus, defektus, „vos ne įvykius“, 
žemo lygio įvykius, jų tendencijas, trūkumus bei gerąją 
praktiką, saugos rodiklių analizės ataskaitos, įsivertini-
mo ataskaitos (kokybės užtikrinimo audito ataskaitos, 
nepriklausomų ekspertų, misijų ataskaitos, dokumen-
tuota gera praktika ir pan.). Taip pat labai svarbi ir kita 
informacija, kurią panaudojus galima pagerinti bran-
duolinės energetikos objekto saugą. Ji apima žmogaus 
veiklos, organizacinius ir technologinius klausimus. 

Ataskaitoms apie neįprastuosius įvykius Ignalinos 
AE, kituose Lietuvos branduolinės energetikos objek-
tuose bei informacijai apie neįprastuosius įvykius įvai-
riose pasaulio branduolinėse elektrinėse VATESI nagri-
nėti yra sudaryta nuolatinė Neįprastų įvykių ir eksploa-
tacinės patirties analizės komisija. 

Branduolinių elektrinių projekto, procedūrų arba vei-
klos trūkumai – dažniausia neįprastųjų įvykių priežastis. 
2013  m. Ignalinos AE buvo užregistruoti 6 neįprastieji 
įvykiai, apie kuriuos pagal VATESI reikalavimuose nu-
statytus informavimo kriterijus privaloma pranešti: du 
iš jų įvyko dėl įrangos gedimų ir keturi  – dėl žmogiš-
kųjų veiksnių, tai yra darbuotojų klaidų atliekant įran-
gos techninę priežiūrą ir remonto darbus bei vykdant 
technologines operacijas. Palyginti su 2012 m., 2013 m. 
neįprastųjų įvykių įvyko keletu (3) daugiau, tačiau bran-
duolinė ir radiacinė saugos būklė Ignalinos AE nepablo-
gėjo. Šių neįprastųjų įvykių metu Ignalinos AE darbuo-
tojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis nevir-
šijo nustatytų leistinųjų normų, radionuklidų į aplinką 
nepateko. Pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių 
įvykių skalę (INES) visi 2013 m. įvykę neįprastieji įvykiai 
buvo klasifikuoti 0 (žemiau skalės ribų).

2013  m. VATESI įvyko 11 Neįprastųjų įvykių ir eks-
ploatacinės patirties analizės komisijos posėdžių, kurių 
metu buvo nagrinėjami ne tik Ignalinos AE, bet ir kitų 
šalių branduolinėse elektrinėse įvykę neįprastieji įvykiai. 
Atsižvelgiant į gautą kitų šalių branduolinių elektrinių 
eksploatavimo patirtį ir neįprastųjų įvykių metu išmok-
tas pamokas, buvo rengiamos rekomendacijos, susiju-
sios su Ignalinos AE branduolinės saugos gerinimu ir 
užtikrinimu. Tokių įvykių nagrinėjimas ir rekomendacijų 
rengimas yra būtinas, siekiant užkirsti kelią panašių įvy-
kių pasikartojimui Ignalinos AE.

Siekdama įvertinti, kaip Ignalinos AE taiko eksploa-
tavimo patirtį savo veikloje, VATESI atliko patikrinimą, 
kurio metu buvo analizuota Ignalinos AE eksploatavimo 
patirties panaudojimo sistema bei ankstesnių VATESI 
šios srities patikrinimų metu nustatytų pažeidimų šalini-
mo eiga. Didelis dėmesys buvo skirtas diegiamai naujai 
Ignalinos AE saugos rodiklių sistemai, kuri naudojama 
Ignalinos AE saugos lygiui vertinti vykdant eksploata-
vimo užbaigimo bei nutraukimo darbus. Patikrinimo 
metu pažeidimų ar neatitikčių nenustatyta. 

2013  m. VATESI dalyvavo Europos Komisijos Euro-
pos branduolinių elektrinių eksploatavimo patirties 

VATESI premises in Vilnius were implemented. Works 
related to the installation of new water level measure-
ment equipment operational during the beyond de-
sign basis accidents will continue in 2014. 

In 2013 Ignalina NPP draw up the Analysis Report of 
seismic resistance of the building structures and oper-
ating capacities of the Accident Control Centre in case 
of the beyond design basis earthquake. Approval of the 
Ignalina NPP’s Report by VATESI will continue in 2014.

At the end of 2013 VATESI started the review of the 
Nuclear Safety Improvement Plan with the purpose of 
updating the dates and the course of implementation 
of the planned measures and evaluating the results and 
conclusions of the ENSREG working meeting of the peer 
review of national action plans. Moreover, it will evalu-
ate and implement the suggestions and recommenda-
tions of the Report of IAEA Emergency Preparedness 
Review Mission (EPREV), which took place in Lithuania 
in October 2012.

Operational experience feedback

To prevent accidents and events that could be im-
portant to safety, avoid their reoccurrence, and ensure 
a high level of nuclear safety, systematic analysis of 
own operational experience and experience of other 
legal entities or persons operating in the nuclear ener-
gy area is necessary. In 2013 the safety of Ignalina NPP 
was continuously strengthened and ensured by ana-
lysing own experience and the experience of organisa-
tions operating in the nuclear energy area.

Operational experience covers information about 
events, accidents and their precursors, defects, near-

miss events, low-level events, their trends, weaknesses 
and the best practice, reports on the analysis of safety 
performance indicators, self-assessment reports (reports 
of quality assurance audits, reports by independent ex-
perts and missions, documented best practice, etc.). 
Other information is also very important, which, when 
used, can improve the safety of a nuclear facility. It cov-
ers human activity, organisational and technological 
issues. 

At VATESI, the reports on unusual events at Ignali-
na NPP, other nuclear facilities in Lithuania and infor-
mation about unusual events at nuclear power plants 
worldwide are analysed by the Commission for Unusual 
Events and Operational Experience Feedback. 

Generally, the unusual events are caused by short-
comings in the design of NPPs, procedures or opera-
tions. In 2013 six unusual events were registered at Ig-
nalina NPP, which had to be reported according to the 
set information dissemination criteria of VATESI: two of 
them occurred due to equipment faults and four – due 
to a human factor, i.e. employee mistakes in technical 
maintenance and equipment repairs and in techno-
logical operations. The number of unusual events in 
2013 was higher (+ 3 events) than in 2012, and the nu-
clear safety and radiation protection status of Ignalina 
NPP did not deteriorate. During these unusual events 
the level of occupational exposure of Ignalina NPP em-
ployees and the contamination of premises with radi-
onuclides did not exceed the permissible limits, and 
radionuclides were not released to the environment. 
On the International Nuclear Events Scale (INES) all the 
unusual events of 2013 were rated 0 (below the scale).

In 2013 the Commission for Unusual Events and Ope-
rational Experience Feedback arranged 11 meetings at 
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perdavimo tinklo (toliau  – Europos AE EPP centras) 
Jungtinių tyrimų centro Energetikos ir transporto ins-
tituto veikloje: nagrinėjo Europos AE EPP centro kas 
ketvirtį teikiamą informaciją apie įvykius kitų šalių at-
ominėse elektrinėse, būdama Europos AE EPP centro 
Techninės valdybos ir Priežiūros komiteto narė, teikė 
Europos AE EPP centro veiklos tobulinimo pasiūlymus.

Ignalinos AE vadybos sistema ir jos 
tobulinimo priemonės

Galutinai sustabdžius elektros energijos gamybą, 
pagrindinė Ignalinos AE veikla yra eksploatavimo užbai-
gimas ir nutraukimas. Dėl šios priežasties reikia iš esmės 
pakeisti veiklos, personalo ir įmonės valdymo principus, 
prisitaikyti prie pakitusio finansavimo ir tuo pačiu užtik-
rinti branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą. Vienas svar-
biausių pokyčių Ignalinos AE – perėjimas prie integruo-
tos vadybos sistemos ir procesinio požiūrio, kuris diegti 
į įmonės valdymą pradėtas 2010 m., vadovaujantis tais 
pačiais metais VATESI patvirtintais Vadybos sistemos rei-
kalavimais.

Ignalinos AE 2013  m. parengė ir VATESI peržiūrai 
teikė vadybos sistemos dokumentus: atnaujintus Igna-
linos AE politikų (Saugos, Eksploatavimo nutraukimo, 
Aplinkos apsaugos, Kokybės vadybos ir kt.) bei valdymo 
procedūrų (Projektavimo valdymo, Branduolinio kuro 
tvarkymo, Išmontavimo, Aplinkos apsaugos ir kt.) apra-
šus. VATESI specialistai pagal savo kompetencijos sritis 
gautus dokumentus nagrinėjo, teikė pasiūlymus, kaip 
juos tobulinti, ir derino atitinkamai pataisytus. 

VATESI specialistai išnagrinėjo Ignalinos AE 2012 m. 
kokybės užtikrinimo sistemos rezultatyvumo ir efekty-
vumo ataskaitą bei jos pagrindu parengtą Ignalinos AE 
vadybos sistemos gerinimo priemonių planą.

2013  m. vasario mėn. VATESI specialistai patikrino, 
kaip Ignalinos AE vykdo saugai svarbių tiekėjų, dalyvau-
jančių Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projek-
tuose, vadybos sistemos patikrinimus (auditus) ir tikrina 
jų pasirengimą įgyvendinti pirkimo dokumentuose nu-
rodytus, taip pat ir branduolinės saugos, reikalavimus. 
Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.

2013 m. balandžio mėnesį VATESI peržiūrai pateikti 
VĮ Ignalinos AE 2012  m. organizacinės struktūros mo-
difikacijos įdiegimo ataskaitiniai dokumentai. VATESI, 
išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, pastabų neturėjo.

Ignalinos AE saugos kultūra, 
darbuotojų mokymai ir atestavimas

VATESI atliekamos Ignalinos AE saugos kultūros prie-
žiūros tikslas yra įvertinti ir prireikus atkreipti Ignalinos AE 
dėmesį į netiesioginius veiksnius, galinčius turėti neigia-
mos įtakos saugai. Tokiu būdu Ignalinos AE gali iš anksto 
priimti reikiamus sprendimus ir inicijuoti saugos gerini-
mo priemones, išvengdama potencialaus veiklos rodiklių 
suprastėjimo ateityje bei gerindama bendrą saugos lygį.

Saugos kultūros kiekybiniam įvertinimui Ignalinos 
AE taikoma saugos kultūros rodiklių sistema. VATESI, 
vykdydama priežiūrą Ignalinos AE saugos kultūros srity-
je, 2013 m. nagrinėjo ir vertino periodines įmonės sau-
gos kultūros organizacijoje bei saugos kultūros rodiklių 
tendencijų analizės ataskaitas, tokiu būdu stebėdama 
saugos kultūros lygį įmonėje. VATESI taip pat išnagrinė-
jo ir suderino Ignalinos AE saugos kultūros plėtros prie-
monių 2013 m. planą bei vykdė jame numatytų priemo-
nių įgyvendinimo priežiūrą.

Ignalinos AE saugos kultūros rodiklio vertė 2013 m. 
siekė 70,2 proc. (Ignalinos AE išsikeltas tikslas buvo ne 
mažiau nei 76  proc.). Ši saugos kultūros rodiklio vertė 

VATESI, during which reports on the unusual events 
at Ignalina NPP were analysed along with the unusual 
events that occurred at nuclear power plants in other 
countries. With regard to the gained operational experi-
ence and lessons learned from unusual events of nucle-
ar power plants in other countries, recommendations 
related to the assurance and improvement of the nucle-
ar safety at Ignalina NPP were drafted. Analysis of such 
events and drafting of recommendations is necessary to 
prevent reoccurrence of similar events at Ignalina NPP.

To evaluate how the operational experience feed-
back is used by Ignalina NPP in its operations, VATESI 
conducted an inspection at Ignalina NPP to ascertain 
how the system of Ignalina NPP operational experie-
nce feedback was used, and the course of eliminating 
violations identified during the previously conducted 
VATESI inspections. The attention was predominantly 
focused on the implementation of a new safety per-
formance indicator system for assessing safety during 
the decommissioning and closing of Ignalina NPP. No 
violations or non-compliances were found during the 
inspection. 

In 2013 VATESI participated in activities of the Eu-
ropean Commission’s European Network on Opera-
tional Experience Feedback (hereinafter – the Euro-
pean Clearinghouse on NPP OEF), of the Institute for 
Energy and Transport of the Joint Research Centre. 
VATESI analysed quarterly information provided by 
the European Clearinghouse on NPP OEF on events in 
NPPs of other countries and provided proposals on the 
improvement of the European Clearinghouse on NPP 
OEF as a member of the Technical Board and Steering 
Committee of the European Clearinghouse on NPP.

Ignalina NPP management system 
and its improvement measures

After the final shut down of Ignalina NPP, its core 
activity is the decommissioning of the nuclear pow-
er plant. Therefore it is necessary to fundamentally 
change the operation principles, staff and company 
management, adjust to the altered financing and also 
assure nuclear and radiation safety and physical secu-
rity. One of the most important changes at Ignalina 
NPP is the transition to the integrated management 
system and the process-based approach in managing 
the company, the implementation of which started in 
2010, in line with the Management System Require-
ments approved by VATESI in 2010.

In 2013 Ignalina NPP drew up the following man-
agement system documents and submitted them 
for VATESI review: the updated Ignalina NPP policies 
(Safety, Decommissioning, Environmental Protection, 
Quality Management, etc.) and the updated manage-
ment procedure regulations (Design Management, 
Nuclear Fuel Management, Dismantling, Environmen-
tal Protection, etc.). According to their remit VATESI 
specialists reviewed the submissions and provided 

their improvement proposals and approved the revi-
sited documents.

VATESI specialists examined the Report on the Ef-
fectiveness and Efficiency of the Ignalina NPP Quality 
Assurance System for the year 2012, and the Plan of 
Measures for Improving the Management System at 
Ignalina NPP, which had been prepared on the basis of 
the above Report.

In February 2013 VATESI specialists inspected how 
Ignalina NPP assessed (audited) management systems 
of the suppliers that are relevant to safety and partici-
pate in the decommissioning projects, and the capabil-
ity of these suppliers to meet the safety requirements 
and the requirements of the procurement documents. 
No violations were found during the inspection.

In April 2013 Ignalina NPP submitted a set of re-
ports on the implementation of adjustments to its or-
ganisational structure in 2012 for VATESI’s review. After 
analysing the submissions VATESI had no comments.

Safety culture, employee training 
and qualification assessment at 
Ignalina NPP

The purpose of VATESI’s surveillance of Ignalina 
NPP safety culture is to evaluate and bring to the at-
tention of Ignalina NPP the less obvious factors, which 
could have a negative impact on safety. This enables 
Ignalina NPP to take the required decisions in advance 
and initiate improvement measures aimed at prevent-
ing future potential deterioration of performance indi-
cators and improve the general safety level. 

For the quantitative assessment of the safety cul-
ture at Ignalina NPP, the system of safety culture indi-
cators is used. In 2013, VATESI performed surveillance 
of the safety culture at Ignalina NPP and examined and 
assessed the regularly submitted reports of the com-
pany on the organisation safety culture and analysis 
reports on trends of the safety culture indicators, thus 
monitoring the level of the company safety culture. 
Moreover, VATESI reviewed and approved the Plan of 
Measures for Developing the Safety Culture at Ignalina 
NPP for the year 2013, and supervised the implemen-
tation of the Plan measures.

In 2013 the value of the safety culture indicator of 
Ignalina NPP was 70.2 per cent (Ignalina NPP had a 
minimum target of 76 per cent). Thus, the safety indi-
cator value was not reached in 2013 due to the slight 
increase in the number of unusual events caused by 
human factor at Ignalina NPP and due to rescheduling 
of updating deadlines for operational procedures ap-
plicable to ensure technical maintenance of safety im-
portant systems and their components at Ignalina NPP, 
that had a significant impact on the indicator value.

The safety culture is closely related to the compe-
tencies of employees working at the nuclear energy 
facility. Employee selection, initial and follow-up train-
ing, regular qualification assessment, and continuous 
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2013  m. nebuvo pasiekta dėl nežymiai išaugusio neį-
prastų įvykių, sąlygotų žmogiškųjų veiksnių Ignalinos 
AE, skaičiaus ir eksploatavimo procedūrų, taikomų Igna-
linos AE saugai svarbių sistemų ir jų elementų techninei 
priežiūrai užtikrinti, atnaujinimo terminų perkėlimo.

Saugos kultūra glaudžiai susijusi su branduolinės 
energetikos objekte dirbančių darbuotojų kompeten-
cija. Darbuotojų atranka, įvadinis ir tęstinis mokymai, 
periodinis atestavimas bei nuolatinis kompetencijos 
tobulinimo sistemos gerinimas užtikrina tinkamą dar-
buotojų kompetencijos lygį ir turi didelę įtaką orga-
nizacijos saugos kultūrai. Specialūs saugos kultūros 
mokymai suteikia Ignalinos AE darbuotojams žinių ir 
formuoja įgūdžius, kurie leidžia puoselėti organizacijos 
saugos kultūrą. 2013 m. įmonėje efektyviai rengti ir už 
teigiamus darbo rezultatus skatinti darbuotojai, taip pat 
įvykdytos 2013 m. suplanuotos saugos kultūros plėtros 
priemonės. Šie veiksniai turėjo stiprų teigiamą poveikį 
bendram Ignalinos AE saugos kultūros vertinimui.

Kaip ir kiekvienais metais, 2013  m. VATESI derino 
Ignalinos AE darbuotojų mokymų programas ir egza-
minų bilietus, dalyvavo už branduolinę saugą atsakingų 
Ignalinos AE specialistų žinių patikrinimo egzaminuose. 
Ignalinos AE darbuotojai buvo mokomi ir atestuojami 
tiek vykdant turimos kompetencijos palaikymą, tiek sie-
kiant suteikti darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių, bū-
tinų atliekant naujus darbus ar naudojant naują įrangą 
eksploatavimo nutraukimo projektuose.

2013 m. Ignalinos AE buvo apmokytas 1 951 darbuo-
tojas, iš jų – 188 vadovai, 813 specialistų, 917 darbinin-
kų, 33 tarnautojai. 

2013 m. Ignalinos AE darbuotojai buvo rengiami eiti 
naujas pareigas ir mokomi palaikant jau turimą kvalifi-
kaciją. Pavyzdžiui, pirminio parengimo pareigoms (nau-
joms arba rezervo) mokomąjį kursą išklausė 182 asme-
nys, o radiacinės saugos mokymuose ir atestacijoje da-
lyvavo 908 asmenys. Patikrintos 765 asmenų priešgais-
rinio techninio minimumo žinios, o 431  asmuo buvo 

apmokytas ir atestuotas atlikti darbus su potencialiai 
pavojinga įranga. 98 asmenys dalyvavo saugos kultūros 
seminaruose ir mokymuose.

Bloko valdymo skydo (BVS) darbuotojams buvo 
surengti mokymai pagal programą, apimančią avarijų 
priežasčių ir rizikos valdymo klausimus, galimas eks-
ploatavimo nutraukimo pasekmes, eksploatavimo nu-
traukimo projektų dabartinės būklės vertinimą, savos 
patirties taikymą, vykdant eksploatavimo nutraukimo 
projektus bei įvykių kitose uždarytose atominėse elek-
trinėse analizę.

BVS darbuotojų įgūdžiams palaikyti organizuoti 
mokomieji užsiėmimai ir avarinių situacijų valdymo pra-
tybos, naudojant BVS treniruoklį. Daug dėmesio skirta 
darbui neįprastomis sąlygomis branduolinio kuro iškro-
vimo iš reaktoriaus etape, diagnozuojant įvairiausio po-
būdžio protėkius sustabdytame reaktoriuje, kai viduje 
yra branduolinio kuro.

VATESI specialistai pasirinktinai dalyvauja atestuo-
jant įvairių specialybių ir lygio darbuotojus. Atestuojant 
valdymo pulto operatorius VATESI specialistas visuo-
met dalyvauja egzaminuojančioje komisijoje. Taip pat 
2013  m. VATESI specialistai patikrino, kaip įgyvendina-
ma Ignalinos AE darbuotojų kvalifikacijos užtikrinimo 
sistema. Patikrinimo metu surinkta ir išanalizuota in-
formacija patvirtino, kad Ignalinos AE darbuotojų kva-
lifikacijos užtikrinimo sistema veikia pagal nustatytus 
reikalavimus: vykdomas pirminis ir tęstinis mokymas, 
periodinis atestavimas. Ignalinos AE įmonės darbuoto-
jų rengimas 2013 m. buvo efektyvus ir turėjo teigiamos 
įtakos saugos kultūros rodikliui.

Avarijų valdymas ir avarinė 
parengtis Ignalinos AE

Ignalinos AE yra įdiegusi technines ir organizacines 
priemones, skirtas avarijų, įskaitant ir mažai tikėtinas, 

improvement of the competence assurance system 
ensure the proper level of employee competence and 
has a major influence on organisation safety culture. 
Special safety culture trainings provide Ignalina NPP 
employees with knowledge and skills that enable fos-
tering the safety culture at the organisation. The year 
2013 was notable for the efficient staff training and 
staff incentives for positive performance results, and 
also for implementing the measures of safety culture 
development planned for 2013. These factors had a 
significant positive effect on the overall safety culture 
assessment at Ignalina NPP. 

Like every year, VATESI specialists coordinated 
training programmes, exam papers, oversaw the exa-
minations to evaluate the competencies of Ignalina 
NPP specialists responsible for nuclear safety. Ignalina. 
NPP employees were trained and their qualifications 
were assessed to both maintain the already acquired 
competencies and to provide employees with new 
knowledge and skills necessary for new job assign-
ments or using new technologies in the decommis-
sioning projects.

In 2013, 1951 employees were trained at Ignalina 
NPP, among them: 188 managers, 813 specialists, 917 
workers, and 33 officers.

In 2013 Ignalina NPP employees were trained for 
new job positions and for maintaining existing qualifi-
cations. For instance, the initial training courses for a 
(new or reserve) position were attended by 182 per-
sons, and radiation safety trainings and qualification 
assessment – by 908 persons. Minimum technical fire 
safety knowledge of 765 persons was tested, and 431 
persons were trained and assessed for works using 
potentially hazardous equipment, and 98 persons at-
tended workshops and trainings on safety culture.

A training for employees of the Unit Control Room 
(hereinafter – UCR) was arranged based on the pro-
gramme, including accident reasons and risk manage-
ment, potential decommissioning consequences, 
evaluation of the current status of and using own ex-
perience in decommissioning projects, and analysis of 
events in other shut-down nuclear power plants.

To maintain skills of UCR employees, trainings and 
an exercise on emergency situation control were organ-
ised for them. They used a UCR simulator, focusing on 
work in extreme conditions during the phase of nuclear 
fuel retrieval from the reactor, and diagnosing various 
leaks in a shutdown reactor containing nuclear fuel.

VATESI specialists optionally attend qualification 
assessment of employees of various occupations 
and levels. A VATESI specialist always sits on the ex-
amination panel during qualification assessment of 
a UCR operator. Moreover, in 2013 VATESI specialists 
inspected the implementation of qualification assur-
ance of Ignalina NPP employees. Information collect-
ed and analysed during the inspection confirmed that 
the system of qualification assurance of Ignalina NPP 

employees complied with the set requirements: the in-
itial and follow-up vocational trainings are conducted 
along with regular qualification assessments. In 2013 
the staff training at Ignalina NPP was efficient and had 
a major positive effect on the safety culture indicator.

Accident management and 
emergency preparedness 

Ignalina NPP has implemented technical and or-
ganisational measures to ensure prevention of acci-
dents, including the low probability ones known as the 
beyond design accidents, management of potential 
accidents and reduction of their consequences once 
they have occurred. 

In 2013 VATESI specialists reviewed and assessed 
documents submitted by Ignalina NPP related to acci-
dent prevention and management, and also inspected 
Ignalina NPP to analyse compliance with the set nuclear 
safety requirements related to potential accident pre-
vention and management, and organising emergen-
cy preparedness during decommissioning and other 
works. During the inspections VATESI specialists focused 
on training and exercises of Ignalina NPP staff, employ-
ees of the Technical Support Centre, on conducted 
trainings and ensuring operations of the Emergency 
Preparedness Organisation, on review and updating of 
documents on accident prevention and management. 
Moreover, they also inspected how Ignalina NPP imple-
mented safety improvement mea sures.

Having evaluated the inspection results VATESI 
specialists noted that Ignalina NPP duly complied with 
the set nuclear safety requirements related to acci-
dent prevention and management, and ensured op-
erations of the Emergency Preparedness Organisation 
and arrangement of trainings. Instructions (ordinary 
operation instructions, instructions of liquidation of 
emergency situations, the Manual of Liquidation of 
the Beyond Design Accidents) related to spent nuclear 
fuel management in fuel storage pools were in focus. 
Works related to the implementation of “stress tests” 
measures were duly implemented.

With respect to the recommendations of the 
IAEA Report of the Emergency Preparedness Review 
(EPREV) Mission in Lithuania, Ignalina NPP drafted and 
submitted for VATESI’s review the updated regulations 
of accident classification at Ignalina NPP establishing 
four potential accident classes and the general classi-
fication criteria. VATESI analysed and approved the 
regu lations. The above accident classification system is 
to replace the existing three level classification system 
currently used at Ignalina NPP. The approved accident 
classification system was introduced in the updated 
version of the emergency preparedness plan of Igna-
lina NPP submitted for VATESI review at the beginning 
of 2014. 
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vadinamąsias neprojektines, prevencijai, galimų avarijų 
valdymui užtikrinti bei, joms įvykus, jų sukeltiems pada-
riniams mažinti. 

VATESI specialistai 2013  m. vykdė Ignalinos AE pa-
teiktų dokumentų, susijusių su avarijų prevencija ir val-
dymu, peržiūrą ir vertinimą, taip pat atliko Ignalinos AE 
patikrinimus, kurių metu analizuota, kaip atliekant eks-
ploatavimo nutraukimo ir kitus darbus vykdomi nusta-
tyti branduolinės saugos reikalavimai, susiję su galimų 
avarijų prevencija ir valdymu bei avarinės parengties or-
ganizavimu. Patikrinimų metu domėtasi, kaip vykdomi 
Ignalinos AE personalo, taip pat ir techninio pagalbos 
centro darbuotojų mokymai bei pratybos, kaip rengia-
mi avarinės parengties organizacijos mokymai, kaip 
užtikrinamas avarinės parengties organizacijos darbas, 
peržiūrimi ir atnaujinami avarijų prevencijai ir valdymui 
skirti dokumentai. Taip pat tikrinta, kaip Ignalinos AE 
įgyvendina saugos gerinimo priemones.

Įvertinę atliktų patikrinimų rezultatus VATESI spe-
cialistai pažymi, kad Ignalinos AE tinkamai vykdo nu-
statytus branduolinės saugos reikalavimus, susijusius 
su avarijų prevencija ir valdymu, užtikrina Ignalinos AE 
avarinės parengties organizacijos veiklą ir organizuoja 
mokymus. Ypatingas dėmesys skiriamas instrukcijoms 
(normalaus eksploatavimo, avarinių situacijų likvidavi-
mo, neprojektinių avarijų valdymo vadovams), susiju-
sioms su panaudoto branduolinio kuro tvarkymu kuro 
išlaikymo baseinuose. Darbai, susiję su „streso testų“ 
priemonių įgyvendinimu, vykdomi tinkamai.

Atsižvelgusi į Lietuvos valstybės ir savivaldybių insti-
tucijų pasirengimo reaguoti į radiacines avarijas TATENA 
vertinimo misijos (EPREV) ataskaitos rekomendacijas, 
Ignalinos AE parengė ir pateikė VATESI peržiūrai atnau-
jintą avarijų klasifikavimo Ignalinos AE aprašą, kuriame 
pateikiamos keturios galimos avarijų klasės bei ben-
drieji klasifikavimo kriterijai. VATESI aprašą išnagrinėjo 
ir suderino. Minėta avarijų klasifikavimo sistema pakeis 
dabar Ignalinos AE naudojamą trijų lygių klasifikavimo 
sistemą. Suderinta nauja avarijų klasifikavimo sistema 
bus įdiegta atnaujintoje Ignalinos AE avarinės pareng-
ties plano versijoje, kurią Ignalinos AE pateikė VATESI 
derinti 2014 m. pradžioje. 

Radionuklidų išmetimai į aplinką

Siekiant apsaugoti aplinką, o kartu ir visus gyvento-
jus, ribojami iš Ignalinos AE į atmosferą ir Drūkšių ežerą 
išmetamų radionuklidų aktyvumai. Ignalinos AE atlieka-
mos radiologinės stebėsenos 2013 m. rezultatai pateikti 
lentelėje. 

Radiologinės stebėsenos rezultatai rodo, kad išme-
tamų radionuklidų aktyvumai ne tik neviršija ribinių 
aktyvumų, bet ir sudaro labai mažą jų dalį. Apšvitą nuo 
į atmosferą išmetamų radionuklidų nulėmė radioakty-
vieji aerozoliai, kadangi radioaktyviųjų inertinių dujų ir 
radioaktyviojo jodo (I-131) į atmosferą 2013 m. nebuvo 
išmesta. Abiejuose reaktoriuose nebevyksta valdoma 
branduolinė reakcija, dėl kurios susidarydavo trumpa-
amžių radioaktyviųjų inertinių dujų ir radioaktyviojo 
jodo (I-131) nuklidų, todėl, suskilus likutiniams nukli-
dams, jų neišmetama.

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

2013 m. VATESI kartu su Aplinkos apsaugos agentū-
ros prie Aplinkos ministerijos specialistais atliko iš Igna-
linos AE perdirbti išvežamų medžiagų ir atliekų, nebe-
kontroliuojamų radiacinės saugos požiūriu, bei į aplinką 
išmetamų radionuklidų gama spektrometrinius ir ra-
diometrinius matavimus. Patikrinimo metu pasirinktų 
medžiagų ir mėginių matavimų rezultatai parodė, kad 
mėginių savitieji aktyvumai neviršija nebekontroliuoja-
mųjų lygių. Patikrinus vandens mėginius nustatyta, kad 
vandenyje esančių dirbtinės kilmės radionuklidų tūri-
niai aktyvumai yra žemiau metodo nustatymo ribos.

Į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumų kontro-
lės rezultatai rodo, kad 2013 m. Ignalinos AE eksploata-
vimo nutraukimo parengiamieji darbai bei 1-ojo bloko 
išmontavimo ir dezaktyvavimo projektų darbai buvo 
vykdomi saugiai.

Releases of radionuclides to the 
environment

To protect the environment and the entire popula-
tion, activities of radionuclides released from Ignalina 
NPP to the atmosphere and lake Drūkšiai are limited. 
The 2013 radiological monitoring results of Ignalina 
NPP are provided in the Table above. 

Activities of radionuclides released to the environ-
ment and the population doses caused by them 

The radiological monitoring results show that the 
activities of released radionuclides were both below the 
discharge limits and also constituted a very small portion 
of these levels. Exposure to the radionuclides released to 
the atmosphere was caused by radioactive aerosols, be-
cause in 2013 there were no releases of radioactive inert 
gases and radioactive iodine (I-131) to the atmosphere. 
This is explained by the fact that both reactors have no 
controlled nuclear reaction resulting in the formation of 
short lived radioactive inert gases and radioactive iodine 
(I-131) radionuclides, thus after fission of the remaining 
radionuclides these releases have decreased.

The Nuclear Safety Requirements BSR-1.9.1-2011 pro-
vide that the yearly dose constraint for the population, 

which has to be applied during the nuclear facility design, 
operation and decommissioning, is 0.2 mSv. Based on the 
activities of the radionuclides released from Ignalina NPP to 
the environment and their potential effects on the popula-
tion, the exposure incurred by members of the population 
reference group was found to be insignificant and constitut-
ed only a very small portion of the dose constraint.

In 2013, together with specialists of the Environ-
mental Protection Agency under the Ministry of Envi-
ronment VATESI performed gamma spectrometry and 
radiometric measurements of Ignalina NPP materials 
and waste removed that were released from regula-
tory control from the point of view of radiation safety, 
and measurements of releases to the environment. The 
measurements of samples of materials and waste se-
lected during the inspection demonstrated that activity 
concentrations of the samples did not exceed the clear-
ance levels. The inspection of water samples found that 
volumetric activities of water-born man-made radionu-
clides were below the method detection level.

The results of activities of radionuclides released 
into the environment showed that in 2013 the pre-
paratory decommissioning works of Ignalina NPP and 
works of dismantling and decontamination of Unit 1 
were performed safely.

Išmetimų rūšis
Type of releases

Aktyvumas, 
Bq/metus

Activity, Bq/year

Proc. nuo ribinių 
aktyvumų

Per cent from the 
discharge limit

Dozė, Sv
Dose, Sv

Proc. nuo 
apribotosios dozės

Per cent from the 
dose constraint

Į atmosferą
to the atmosphere 8,564 ∙ 109 0,0127 1,732 ∙ 10–8 0,008 66

Į vandenį
to the water 1,92 ∙ 1010 0,0022 3,092 ∙ 10–8 0,015 46

Iš viso
Total: 2,776 ∙ 1010 0,0149 4,824 ∙ 10–8 0,024

Į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumai ir jų nulemtos gyventojų apšvitos dozės
The activities of the radionuclides released to the environment and the doses caused by them
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Branduolinio kuro tvarkymas 
Ignalinos AE

2012 m. įvykdyta su VATESI suderinta 500 panaudoto 
branduolinio kuro rinklių (PŠIR) iškrovimo iš Ignalinos AE 
2-ojo energijos bloko reaktoriaus darbų programa. Tolesnis 
PŠIR iškrovimas iš reaktoriaus galės būti vykdomas tik pra-
dėjus eksploatuoti naują laikinąją panaudoto branduolinio 
kuro saugyklą (LPBKS). Šiuo metu reaktoriaus šerdyje vis 
dar yra likusios 1 134 PŠIR. Paskutinės PŠIR iš Ignalinos AE 
1-ojo energijos bloko reaktoriaus buvo iškrautos 2009 m. 
Iškrautosios PŠIR saugomos Ignalinos AE energijos blokų 
panaudoto branduolinio kuro laikymo baseinuose, vėliau 
jas planuojama perkelti saugoti į LPBKS. 2013 m. Ignalinos 
AE atliko pažeistų PŠIR apžiūrą. Šios apžiūros rezultatai leis 
nustatyti konteinerių CONSTOR RBMK1500/M2, skirtų pa-
žeistoms PŠIR saugoti, poreikį. 

Panaudoto branduolinio kuro 
saugyklos

Ignalinos AE teritorijoje eksploatuojamoje panaudoto 
branduolinio kuro sausojo tipo tarpinio saugojimo saugy-

kloje (PBKS) saugoma 118 konteinerių (20 CASTOR RBMK ir 
98 CONSTOR RBMK-1500) su panaudotu branduoliniu kuru. 
Saugykla yra užpildyta, kiekviename konteineryje yra 51 pa-
naudoto branduolinio kuro šilumą išskirianti rinklė. Bendras 
panaudoto branduolinio kuro rinklių, saugomų saugykloje, 
kiekis yra 6 018. Saugykloje saugomas 2 proc. urano (U-235) 
pradinio įsodrinimo panaudotas branduolinis kuras. 

Pagal Ignalinos AE patvirtintas procedūras bei nor-
matyvinius dokumentus eksploatuojamoje PBKS atlie-
kama saugomų konteinerių priežiūra ir periodinis jų 
tikrinimas. Ignalinos AE, vadovaudamasi branduolinės 
saugos reikalavimais BSR-3.1.1-2010, nuolat teikia VA-
TESI ataskaitas apie vykdomą saugyklos priežiūrą, jos 
rezultatus bei sprendžia su tuo susijusius klausimus. 
2013 m. IV ketvirtį Ignalinos AE atnaujino bei suderino 
su VATESI PBKS eksploatavimo reglamentą.

Ignalinos AE 2013 m. tęsė naujos laikinosios panau-
doto branduolinio kuro saugyklos (LPBKS, B1 projektas) 
statybą ir įrengimo darbus. Pagal VATESI pateiktas atas-
kaitas LPBKS statybos darbų užbaigtumas yra 95 proc., 
įrangos įdiegimas – 35 proc., pagaminta 156 vnt. naujų 
panaudoto branduolinio kuro konteinerių CONSTOR 
RBMK1500/M2, skirtų nepažeistam ir nesandariam pa-
naudotam branduoliniam kurui saugoti. 

Management of spent nuclear 
fuel at Ignalina NPP

In 2012 the programme for the removal of 500 spent nu-
clear fuel assemblies (hereinafter - SNFAs) from the reactor 
of Ignalina NPP Unit 2, which had been agreed with VATESI, 
was completed. The removal of SNFAs from the reactor may 
continue only after the start of operation of the new inter-
im spent nuclear fuel storage facility (hereinafter – ISFSF). 
Currently, 1134 SNFAs are still being stored in the reactor’s 
core. The last SNFAs from the reactor of Ignalina NPP Unit 1 
were removed in 2009. The removed SNFAs are stored in the 
spent nuclear fuel storage pools of Ignalina NPP, and later 
the SNFAs will be delivered for storage to ISFSF. In 2013 Igna-
lina NPP inspected untight SNFAs. The inspection results will 
allow the needs of the casks CONSTOR RBMK1500/M2 used 
for storing untight SNFAs to be determined. 

Spent nuclear fuel storage facilities

In the interim dry type spent nuclear fuel storage facili-
ty (hereinafter – SFSF) used in the territory of Ignalina NPP, 
118 casks with spent nuclear fuel (20 CASTOR RBMK– type 

casks and 98 CONSTOR RBMK-1500 type casks) were placed 
for storage. The storage facility is fully loaded, with 51 SN-
FAs emitting heat placed in each cask. The total number of 
spent nuclear fuel assemblies stored in this storage facility is 
6,018. All the SNFAs stored in the facility have 2 per cent of 
initial enrichment of U-235. 

At the SFSF the stored casks are supervised and regu-
lar checks are performed in accordance with the proce-
dures approved by Ignalina NPP and mandatory technical 
documents. In line with the Nuclear Safety Requirements 

RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMO PRIEŽIŪRA

SUPERVISION OF RADIOACTIVE 
WASTE MANAGEMENT

Atliekų tvarkymas
Management of waste

Atliekų nebekontroliuojamųjų lygių (švarumo) matavimo įrenginys
Free realease facility

Konteinerio CONSTOR RBMK1500/M2 maketas
Container CONSTOR RBMK1500/M2



Įgyvendindama B1  projektą, Ignalinos AE 2013  m. 
IV ket virtį VATESI vertinti pateikė pažeisto branduolinio 
kuro tvarkymo techninį projektą ir preliminarią saugos 
analizės ataskaitą. Pažeisto branduolinio kuro tvarky-
mas Ignalinos AE bus vykdomas po to, kai visas nepa-
žeistas bei nesandarus branduolinis kuras bus iškrautas 
iš Ignalinos AE abiejų energijos blokų išlaikymo baseinų 
ir perkeltas į LPBKS. Pagal Ignalinos AE ir rangovo Vokie-
tijos konsorciumo GNS-NUKEM GMBH suderintą B1 pro-
jekto darbų įgyvendinimo grafiką pažeisto branduolinio 
kuro tvarkymo darbai, susiję su naujos įrangos įdiegimu, 
Ignalinos AE 1-ajame bloke prasidės 2018 m. III ketvirtį. 

2013 m. III ketvirtį Ignalinos AE parengė ir su VATESI 
suderino kranų, esančių Ignalinos AE abiejų energijos 
blokų išlaikymo baseinų salėse (IBS), modifikacijos tech-
ninę specifikaciją. Darbų atlikimo grafike numatyta šių 
kranų modifikacijas pradėti vykdyti 2014 m. pradžioje. 

Taip pat Ignalinos AE atlieka dar 4 modifikacijas pagal 
B1 projekto techninę dokumentaciją ir preliminarią saugos 
analizės ataskaitą bei nukrypimus, atsiradusius vykdant šį 
projektą. Visos šios modifikacijos susijusios su saugai svar-
bių sistemų ir elementų konstrukciniais pakitimais. B1 pro-
jekto įgyvendinimas vėluoja daugiau negu 4 metus.

Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo įrenginiai

Eksploatuojant Ignalinos AE susidarė nemažai kietų-
jų radioaktyviųjų atliekų. Šios atliekos saugomos Igna-
linos AE teritorijoje esančiose kietųjų radioaktyviųjų 
atliekų saugyklose (Ignalinos AE pastatuose). Kiek buvo 
sukaupta kietųjų radioaktyviųjų atliekų iki 2014 m., nu-
rodyta lentelėje.

Ignalinos AE taip pat susidaro skystųjų radioaktyvių-
jų atliekų, kurios yra garinamos specialiuose garinimo 
įrenginiuose, o garinimo likutis bitumuojamas (sukie-
tinamas). Garinant susidarę garai filtruojami specialiais 
jonų mainų bei perlito filtrais, sulaikančiais radionukli-
dus. Šie filtrai vėliau cementuojami ir kaip radioaktyvio-
sios atliekos saugomi cementuotų radioaktyviųjų atlie-
kų saugykloje (Ignalinos AE pastate).

Per 2013 m. bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugy-
kloje (158 pastatas) sukaupta 137 m3 bitumuotų atliekų. 
Iki 2014 m. šioje saugykloje buvo 14 263 m3 bitumuo-
tų atliekų. 2013  m. cementavimo įrenginyje perdirbta 
24 m3 panaudotų jonų mainų dervų ir perlito. Iš viso jų 
yra perdirbta 712 m3. 2013 m. pagamintos 274 cemen-

BSR3.1.1-2010 Ignalina NPP regularly reports to VATESI on 
the continuous supervision of the storage facility, its results 
and solves the related issues. In Q3 2013 Ignalina NPP up-
dated the SFSF Operation Regulations and approved them 
with VATESI.

In 2013 Ignalina NPP continued the construction and 
installation of the new ISFSF (project B1). Based on reports 
submitted to VATESI the construction of ISFSF is 95 per cent 
complete, the equipment installation is 35 per cent com-
plete, and 156 new casks CONSTOR RBMK1500/M2 for in-
tact and leaking SNF storage were produced. 

In Q4 2013 under the B1 project Ignalina NPP submit-
ted a Preliminary Safety Analysis Report and a technical de-
sign of leaking SNF management for VATESI’s assessment. 
Management of leaking nuclear fuel at Ignalina NPP will 
take place when all the intact and leaking nuclear fuel is 
removed from the storage pools of both units and stored 
at ISFSF. Based on the B1 project implementation sched-
ule approved by Ignalina NPP and the German consortium 
NUKEM-GNS, management works of leaking nuclear fuel re-
lated to equipment installation will start at Unit 1 of Ignalina 
NPP in Q3 2018. 

In Q3 2013 Ignalina NPP drafted and approved with VAT-
ESI the technical specification for the modification of cranes 
in the storage pool halls (hereinafter – SPHs) of both Ignalina 
NPP units. Under the schedule of works the modification of 
the cranes is to start at the beginning of 2014. 

Due to deviations from the technical documentation 
and the Preliminary Safety Analysis Report of Project B1 that 

occurred during the implementation of Project B1 Ignali-
na NPP is performing 4 additional modifications. All these 
modifications are related to structural changes of safety im-
portant systems and components. The implementation of 
Project B1 is delayed by more than 4 years.

Ignalina NPP radioactive waste 
management facilities

Considerable amounts of solid radioactive waste were 
generated during the operation of Ignalina NPP. The waste is 
stored in solid radioactive waste storage facilities (buildings) 
located in the territory of Ignalina NPP. The volumes of the 
solid radioactive waste accumulated up to 2014 are present-
ed in the below Table.

Liquid radioactive waste was also generated at Ignalina 
NPP, evaporated in special evaporation facilities, and the 
evaporation residue is bituminised (solidified). The steam 
that is generated following the evaporation is filtered 
through special ion exchange and pearlite filters that retain 
radionuclides. The filters are then cemented and stored as 
radioactive waste in the cemented radioactive waste stor-
age (Ignalina NPP building).

During 2013, 137 m3 of bituminised radioactive waste 
was transferred to the radioactive waste storage facility 
(Building 158). By 2014, 14 263 m3 of bituminised radioac-
tive waste was accumulated in this storage facility. In 2013, 
24 m3 of ion exchange resins and pearlite were processed 

Išmontuotos įrangos ir vamzdynų segmentavimo bei dezaktyvavimo įrenginys
Decontamination equipment for dismantled systems

Išmontuotos  pirmosios turbinų salės vaizdas Ignalinos AE
View of dismantled equipment  in the first turbine hall in Ignalina NPP

Atliekų kiekis, 
m3

Waste volume, 
m3

1 grupės
degiosios

Group 1
Combustible

1 grupės
nedegiosios 

Group 1
Incombustible

2 grupės
degiosios

Group 2
Combustible

2 grupės
nedegiosios

Group 2
Incombustible

3 
grupės
Group 

3

Iš
viso

In total

Sukaupta iki
2014-01-01
Accumulated by
01.01.2014

11 670 8 572 2 240 3 004 906 26 392



tuotų atliekų pakuotės (statinės), kurios saugomos ce-
mentuotų radioaktyviųjų atliekų saugykloje (158/2 pas-
tatas). Iki 2014 m. pagamintos 7 678 cementuotų atliekų 
pakuotės.

Siekiant sutvarkyti Ignalinos AE esančias kietąsias 
radioaktyviąsias atliekas pagal naujausius reikalavimus, 
būtina iš esamų saugyklų atliekas išimti, apdoroti ir pa-
rengti dėti į atliekyną. 2009 m. lapkričio mėn. Ignalinos 
AE pateikė VATESI peržiūrai kietųjų radioaktyviųjų atlie-
kų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų bei išimtų atliekų rū-
šiavimo įrenginių techninį projektą (B2 projekto 1 dalis). 
Išnagrinėjusi ir suderinusi visus pateiktus dokumentus 
VATESI 2011  m. balandžio mėn. išdavė Ignalinos AE li-
cenciją, suteikiančią teisę statyti kietųjų radioaktyviųjų 
atliekų išėmimo iš 155 ir 155/1 pastatų bei išimtų atliekų 
rūšiavimo įrenginius. 2013  m. 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 projekto 2 dalis). 
Šie dokumentai buvo peržiūrėti, jiems pateikta pastabų. 

2009 m. rugpjūčio 27 d. VATESI išdavė licenciją sta-
tyti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius. 
Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių kom-
plekse pagal šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus 
bus tvarkomos ir apie 50  metų saugomos visos Igna-
linos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo 
metu susidariusios kietosios radioak tyviosios atliekos. 
Šiuo metu vyksta šio komplekso statybos darbai.

Remiantis nauja radioaktyviųjų atliekų klasifikacija, 
A klasės atliekos (atliekos, kurių paviršinė apšvitos do-
zės galia yra mažesnė arba lygi 0,5 mSv/h, bet didesnė 
už nebekontroliuojamus lygius, nustatytus BSR-1.9.2-
2011) turi būti padėtos į labai mažo aktyvumo radioa-
ktyviųjų atliekų atliekyną. Prieš padedant šios atliekos 
bus saugomos labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų 

atliekų saugykloje, iš kurios atliekos bus vežamos į atlie-
kyną ne rečiau kaip kas 2 metus. 2010 m. kovo 5 d. VATE-
SI, įvertinusi visus licencijai gauti reikalingus pateiktus 
dokumentus, išdavė Ignalinos AE licenciją statyti labai 
mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą. Sau-
gykloje bus galima saugoti iki 4 000 m3 radioaktyviųjų 
atliekų. 2010  m. rugpjūčio mėn. Ignalinos AE pateikė 
prašymą išduoti licenciją eksploatuoti šią saugyklą. Per 
2013 m. VATESI nagrinėjo pagal minėtą paraišką pateik-
tus dokumentus, reikalingus eksploatavimo licencijai 
gauti. 2013  m. gegužės 16  d. VATESI išdavė licenciją 
eksploatuoti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atlie-
kų saugyklą, o 2013 m. gegužės 28 d. – leidimą pradėti 
pramoninį šios saugyklos eksploatavimą. Lentelėje pa-
teikiamas iki 2013 m. pabaigos saugykloje saugotų ra-
dioaktyviųjų atliekų kiekis.

2009 m. spalio mėn. Ignalinos AE pateikė labai mažo 
aktyvumo atliekų atliekyno techninį projektą bei preli-
minarią saugos analizės ataskaitą (B19-2 projektas). VA-
TESI išnagrinėjo pateiktus dokumentus ir 2010 m. gruo-
džio mėn. informavo Ignalinos AE, kad daugiau pastabų 
šiems dokumentams neturi. 2013 m. liepos 30 d. VATESI 
pritarė pakartotinai pateiktam labai mažo aktyvumo 
atliekų atliekyno techniniam projektui su pakeitimais. 
Norėdama gauti šio atliekyno eksploatavimo licenciją, 
Ignalinos AE dar turės pateikti ir suderinti fizinės sau-
gos užtikrinimo projektą. Atliekyne planuojama saugoti 
apie 60 000 m3 radioaktyviųjų atliekų.

Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžės radioak-
tyviosios atliekos turi būti sutvarkytos ir padėtos į mažo 
ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų 
atliekų atliekyną. 2008 m. gruodžio mėn. VATESI sude-
rino mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 
atliekyno (B25  projektas) techninę specifikaciją. Šiame 
atliekyne bus galima saugoti apie 100 000 m3 radioakty-
viųjų atliekų. Šiuo metu atliekynas projektuojamas.

in the cementation facility. The total processed quantity was 
712 m3. In 2013, 274 cemented waste packages (drums) had 
been produced and these are stored in the cemented waste 
storage facility (Building 158/2). By 2014, 7 678 cemented 
waste packages (drums) had been produced.

To manage the solid radioactive waste located at Ig-
nalina NPP in line with the most recent requirements, the 
waste needs to be retrieved from the storage facilities, 
conditioned and prepared for disposal to the repository. 
In November 2009, Ignalina NPP submitted for VATESI’s re-
view the technical design for the solid waste retrieval from 
buildings 155 and 155/1 and for a segregation facility of 
the retrieved waste (Project B2, Part 1). Having reviewed all 
the submissions, in April 2011 VATESI licensed Ignalina NPP 
entitling it to install equipment of solid waste retrieval from 
buildings 155 and 155/1 and of the segregation facility of 
the retrieved waste. Construction works under the project 
were implemented in 2013.

In July 2010, Ignalina NPP submitted for VATESI’s 
review the technical design for the solid waste retrieval 
from buildings 157 and 157/1 (Project B2, Part 2). These 
documents were reviewed and comments were provided. 

On 27 August 2009, VATESI issued the licence to Ignali-
na NPP authorising the construction of the solid radioactive 
waste management facilities. All the solid radioactive waste 
generated during the operation and decommissioning of 
Ignalina NPP will be managed and stored for approximately 
a 50-year period in the solid radioactive waste management 
facilities under modern international requirements. The 
construction works are presently in progress. 

According to the new radioactive waste classification, 
Class A waste (with a surface dose rate below or equal to 
0.5 mSv/h, but exceeding the clearance levels prescribed 
by BSR-1.9.2-2011) has to be disposed of to a very low lev-
el radioactive waste repository. Prior to the disposal, this 
waste will be stored in a Very Low Level Radioactive Waste 
Storage Facility and from there no less than once every two 
years it will be delivered to the repository. On 5 March 2010, 
after assessing all documents required for licensing, VATESI 
licensed Ignalina NPP to build a Very Low Level Radioactive 
Waste Storage Facility. Approximately 4 000 m3 of radioac-
tive waste may be stored in this storage facility.   In August 
2010 Ignalina NPP applied for a licence to operate this fa-
cility. During 2013 VATESI reviewed submissions of the ap-
plication required for an operation license. On 16 May 2013 
VATESI licensed Ignalina NPP to operate the Very Low Level 

Radioactive Waste Storage Facility. On 28 May 2013 VATESI 
licensed Ignalina NPP to start the commercial operation of 
the storage facility. By the end of 2013 the following was 
stored in the facility.

In October 2009, Ignalina NPP submitted the techni-
cal design and the preliminary safety analysis report for the 
Very Low Level Radioactive Waste Repository (Project B19-2). 
VATESI reviewed these documents and in December 2010 
informed Ignalina NPP that they had no further comments 
on the documents. On 30 July 2013 VATESI approved the 
resubmitted revised technical design of the Very Low Level 
Radioactive Waste Repository. To get a license to operate this 
repository, Ignalina NPP will need to submit a physical securi-
ty assurance project and get it approved. Approximately 60 
000 m3 of radioactive waste will be stored in the repository.

Low and intermediate level short-lived radioactive 
waste must be handled and placed in the repository for low 

Konteineriai su nedegiosiomis atliekomis
Containers with incombustible waste

Presuotos pakuotės
Pressed packages

Kiekis, vnt.
Quantity, units

Tūris, m3

Volume, m3
Kiekis, vnt.

Quantity, units
Tūris, m3

Volume, m3

50 867,02 46 41,04

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos užpildymas 2013 m.
Very low level radioactive waste storage facility in 2013
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Ignalinos AE yra eksploatuojami įrenginiai, kuriais 
išmatuojama, ar atliekos atitinka nebekontroliuojamuo-
sius atliekų lygius, tai yra nustatoma, ar potencialiai 
neradioaktyviosios atliekos ir yra neradioaktyvios. Šie 
įrenginiai sumontuoti Ignalinos AE 159B ir B10 pasta-
tuose. 2012 m. čia buvo pervežta 2 765 m3 atliekų. Jas 
išmatavus nustatyta, kad 2 402 m3 šių atliekų yra nera-
dioaktyviosios. 

Uždaryta Maišiagalos 
radioaktyviųjų atliekų saugykla

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos prie-
žiūrą ir aplinkos stebėseną nuo 2002 m. vykdo Radioa-
ktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). Svarbiausias 
stebėsenos tikslas  – įsitikinti, ar Maišiagalos saugykla 
nekelia pavojaus žmonėms ir aplinkai. RATA nuolat ste-
bi, ar iš saugyklos į aplinką nepatenka radionuklidų. 

2006 m. gegužės 26 d. VATESI išdavė RATA licenciją, 
leidžiančią vykdyti uždarytos Maišiagalos radioaktyvių-
jų atliekų saugyklos priežiūrą. Tais pačiais metais atlikti 
saugos gerinimo darbai, įrengti nauji saugyklos apsau-
gos barjerai – grunto ir dviejų vandeniui nelaidžių mem-
branų sistema. Šie barjerai apsaugo saugykloje esančias 
radioaktyviąsias atliekas nuo vandens, kuris galėtų iš-
plauti saugykloje esančius radionuklidus.

Nuo 1994 m. vykdomas nuolatinis saugyklos aplin-
kos taršos radionuklidais stebėjimas. Saugyklos aplinkai 
stebėti yra išgręžta dešimt gręžinių, iš jų sistemingai 
imami gruntinio vandens mėginiai. Vykdant Maišiaga-
los saugyklos stebėseną tiriama, ar saugykloje esančių 
radionuklidų nepatenka į gruntinius vandenis. Vienas 
pagrindinių rodiklių, nusakančių saugyklos barjerų efek-

tyvumą, yra tričio, mobiliausio radionuklido, tūrinis ak-
tyvumas gręžiniuose esančiame vandenyje. Remiantis 
Maišiagalos saugyklos aplinkos stebėsenos ataskaito-
mis, maksimalus tričio aktyvumas gręžiniuose sumažėjo 
2006 m. atlikus saugos gerinimo darbus. 2013 m. buvo 
fiksuojamas maksimalios tričio koncentracijos įvairiuose 
stebimuose šuliniuose sumažėjimas nuo 10 iki 30 kartų, 
palyginti su tričio koncentracijomis iki saugos gerinimo 
darbų. Tokie rezultatai patvirtina, kad nauji barjerai yra 
efektyvūs. Maksimalios tričio aktyvumo vertės Maišia-
galos saugyklos stebėsenos šuliniuose 2006–2013  m. 
pateiktos paveiksle.

Pagal vieną iš 2006  m. išduotos licencijos sąlygų 
RATA parengė ir 2011 m. I ketv. su VATESI suderino už-
darytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 
preliminarų eksploatavimo nutraukimo planą. Rengiant 
šį planą įtvirtinta nuostata, kad, įrengus naujus radio-
aktyviųjų atliekų atliekynus Ignalinos AE, Maišiagalos 
saugykloje saugomos radioaktyviosios atliekos turės 
būti išimtos, galutinai apdorotos ir perkeltos į naujuo-
sius atliekynus, o teritorija perduota nekontroliuojamai 
naudoti Širvintų rajono savivaldybei. 

Šiuo metu dar neįrengti radioaktyviųjų atliekų atlie-
kynai prie Ignalinos AE, todėl preliminariame Maišiaga-
los saugyklos eksploatavimo nutraukimo plane yra pasi-
rinktas atidėto išmontavimo būdas, t. y. radioaktyviosios 
atliekos ir radionuklidais užteršti įrenginiai saugomi tol, 
kol bus įrengti radioak tyviųjų atliekų atliekynai. Tuo-
met bus galima Maišiagalos saugyklą sutvarkyti taip, 
kad aikštelė (teritorija) būtų naudojama be apribojimų. 
Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo dar-
bai prasidės Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus 
sprendimą dėl Maišiagalos saugyklos eksploatavimo 
nutraukimo ir gavus atitinkamą VATESI licenciją. 

and intermediate level short-lived radioactive waste. In De-
cember 2008 VATESI approved the technical specification of 
the repository for low and intermediate level short-lived ra-
dioactive waste (Project B25). The capacity of the repository 
will be approximately 100 000 m3 of radioactive waste. The 
repository is currently being designed. 

Ignalina NPP operates equipment measuring waste 
compliance with the clearance levels, i.e. determining, if the 
potentially not radioactive waste is actually not radioactive. 
The equipment is installed in buildings 159B and B10 of Ign-
alina NPP. In 2012, 2 765   m3 of waste were delivered to this 
facility, and after the measurements it was confirmed that 2 
402 m3 of these were not radioactive. 

The closed Maišiagala Radioactive 
Waste Storage Facility

Since 2002, the supervision of Mašiagala Radioactive 
Waste Storage Facility and monitoring of the environment 
has been performed by the Radioactive Waste Manage-
ment Agency (RATA). The main objective of the monitoring 
is to ascertain that Maišiagala Storage Facility does not pose 
a hazard to the public or the environment. RATA is continuo-
usly monitoring whether  radionuclides from the storage 
facility are released into the environment. 

In May 2006, VATESI licensed RATA to supervise the 
closed Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility. In 
the same year safety improvement works were carried out: 
new safety barriers (a system of soil and two water- resistant 
membranes) were installed in the storage facility. These bar-
riers protect the radioactive waste stored in the storage fa-
cility from water, which could leach the radionuclides from 
the storage facility.

Continuous monitoring of the storage facility for envi-
ronmental radionuclide contamination has taken place since 
1994. Ten wells were bored to monitor the environment of 
the storage facility, and ground water is also regu larly sam-
pled there. The monitoring of Maišiagala Radioactive Waste 

Storage Facility verifies whether radionuclides from the stor-
age facility penetrate to the ground water. The main indicator 
of the efficiency of the storage facility’s barriers is the volu-
metric activity of tritium, the most mobile radionuclide, in the 
water of the monitoring wells. According to safety monitor-
ing reports of Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility, 
the maximum volumetric activity of tritium in the wells was 
reduced upon completion of the safety improvement works 
in 2006. In 2013 the maximum decrease of tritium concentra-
tion from 10 to 30 times compared to tritium concentrations 
before the safety improvement works, was registered in vari-
ous monitoring wells. These results confirm the efficiency of 
the new barriers. The maximum values of tritium activity in 
the monitoring wells of Maišiagala Storage Facility in 2006–
2013 are presented in Table below.

Under the terms of the licence issued in 2006, RATA 
drafted and in Q1 2011 received approval from VATESI for 
the preliminary decommissioning plan of the closed Maišia-
gala Radioactive Waste Storage Facility. This preliminary de-
commissioning plan includes the provision that after com-
pletion of the construction of the new radioactive waste 
storage repositories at Ignalina NPP the radioactive waste 
stored in Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility will 
have to be retrieved, processed and disposed of to these re-
positories, and the territory will be handed over to Širvintos 
District Municipality for control-exempt use. 

No radioactive waste repositories have yet been in-
stalled at Ignalina NPP, therefore the method of deferred dis-
mantling was chosen in the preliminary plan for the decom-
missioning of Maišiagala Radioactive Waste Storage Facility, 
i.e. the radioactive waste and contaminated equipment 
is stored until the new radioactive waste repositories are 
installed at Ignalina NPP.  Then Maišiagala Storage Facility 
may be managed so that the site (territory) is used without 
restrictions. Decommissioning works of Maišiagala Radioac-
tive Waste Storage Facility will start when the Government 
passes a decision on the decommissioning of Maišiagala 
Radioactive Waste Storage Facility and VATESI issues the rel-
evant licence. 

Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugykla
Very Low Level Radioactive Waste Storage Facility
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Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgy-

vendinimas – tai kompleksinė veikla, apimanti TATENA ir 
Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) ga-
rantijų įgyvendinimo, branduolinės paskirties dvejopo 
naudojimo prekių kontrolės ar branduolinių bandymų 
uždraudimo srities veiklą.

TATENA ir Euratomo garantijų 
įgyvendinimas

TATENA ir Euratomo garantijos – tai TATENA ir Euro-
pos Komisijos taikomos priemonės, kuriomis siekiama 
patikrinti, kaip vykdomi pagal Sutartį dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo prisiimti įsipareigojimai, norint už-
kirsti kelią branduolinės energijos naudojimui netai-
kiems tikslams.

Nepriklausomybę atgavusi Lietuva 1991 m. prisijun-
gė prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, šitaip 
įsipareigodama, kad visa veikla, susijusi su branduolinė-
mis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje bus naudoja-
ma tik taikiems tikslams.

Remdamasi Branduolinio ginklo neplatinimo su-
tartimi, 1992  m. spalio 15  d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė pasirašė Susitarimą su TATENA dėl garantijų 
taikymo. Tai suteikė teisę tarptautiniams inspektoriams 
lankytis Lietuvoje ir tikrinti, ar Lietuva nepažeidžia savo 
įsipareigojimų. 1998 m. buvo pasirašytas Susitarimo su 
TATENA dėl garantijų taikymo papildomasis protokolas. 
Šiame protokole praplėstas TATENA garantijų taikymas 
apimant ne tik deklaruotas branduolines medžiagas 
ir objektus, bet ir su branduolinio kuro ciklu susijusius 
mokslinius tyrimus ar taikomąją veiklą, įskaitant ir bran-
duolinės energetikos įrenginių bei technologijų gamy-
bą ir eksportą. Remdamiesi papildomuoju protokolu, 
TATENA inspektoriai įgavo dar platesnes patikrinimų 
teises. 

2004  m. gegužės 1  d. į ES įstojusi Lietuva tapo ir 
Euratomo nare. Euratomo sutartis, be kitų priemonių, 
numato, kad branduolinės medžiagos ES šalyse yra 
kontroliuojamos Europos Komisijos, t.  y. taikomos Eu-
ratomo garantijos. Europos Komisijos kontrolės tikslas – 
įsitikinti, kad branduolinės medžiagos yra naudojamos 

nepažeidžiant deklaruotų tikslų ir branduolinių medžia-
gų atžvilgiu prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai yra 
įgyvendinami. Tapusi ES nare Lietuva taip pat perėjo 
nuo dvišalio susitarimo su TATENA dėl garantijų taiky-
mo ir jo papildomojo protokolo prie trišalio susitarimo 
(tarp šalių narių, Europos atominės energijos bendrijos 
ir TATENA) dėl garantijų taikymo ir jo papildomojo pro-
tokolo įgyvendinimo.

Pagal ES ne branduolinio ginklo valstybėms taikomo 
trišalio garantijų susitarimo, kuris Lietuvoje galioja nuo 
2008 m. sausio 1 d., papildomąjį protokolą už tam tikros 
informacijos pateikimą TATENA atskirai atsako šalis ir 
Europos Komisija, o dalis informacijos yra bendros atsa-
komybės. VATESI pagal valstybės kompetenciją suren-
ka ir apibendrina informaciją apie veiklą branduolinės 
energijos panaudojimo srityje Lietuvoje ir ją pateikia Eu-
ropos Komisijai bei TATENA. Įgyvendinant papildomojo 
protokolo reikalavimus, pasibaigus metų ketvirčiui taip 
pat yra atsiskaitoma apie kontroliuojamų branduolinės 
paskirties įrenginių ir technologijų eksportą iš Lietuvos.

Pagal susitarimą dėl garantijų taikymo ir jo papildomąjį 
protokolą vykdomi patikrinimai suteikia galimybę TATENA 
padaryti išvadą, kad visos šalies deklaruotos branduolinės 
medžiagos naudojamos tik taikiems tikslams ir nėra įrody-
mų apie nedeklaruotas branduolines medžiagas ir veiklą. 
Pirmąją tokią išvadą apie Lietuvą TATENA pateikė 2003 m. 
ir vėliau kasmet ją pakartoja. 2013 m. išleistoje TATENA ga-
rantijų įgyvendinimo 2012  m. ataskaitoje Lietuvai pakar-
tota teigiama išvada buvo dešimtoji. Tokią išvadą TATENA 
gali padaryti tikrindama branduolines medžiagas, bran-
duolinius objektus ir visą šalies veiklą branduolinės ener-
gijos panaudojimo srityje pagal susitarimą dėl garantijų 
taikymo ir jo papildomąjį protokolą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptau-
tinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų 
kontrolę TATENA, Europos Komisijos bei VATESI ins-
pektoriai reguliariai lankosi įmonėse ar organizacijose, 
deklaravusiose veiklą su branduolinėmis medžiagomis. 
Vizitų metu inspektoriai tikrina, ar įmonės ir organiza-
cijos vykdo tik taikiems tikslams skirtą veiklą ir ar visos 
branduolinės medžiagos yra tinkamai apskaitytos. 

2013  m. balandžio mėn. vyko planinis TATENA, 
Europos Komisijos ir VATESI fizinės inventorizacijos 

The implementation of the commitments on non-pro-
liferation of nuclear weapons covers a wide range of 
issues, such as implementation of IAEA and European 
Atomic Energy Community (Euratom) safeguards, and 
aspects of control over dual-use nuclear goods or the 
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty.

Implementation of IAEA and 
Euratom safeguards

IAEA and Euratom safeguards are the measures ap-
plied by IAEA and the European Commission aiming to 
verify compliance with the commitments undertaken 
under the Treaty on the Non-Proliferation of Nucle-
ar Weapons and aiming to prevent the use of nuclear 
ener gy for non-peaceful purposes.

When Lithuania regained its independence in 1991, 
it joined the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons undertaking that all nuclear material-related 
activities are used only for peaceful purposes in the Re-
public of Lithuania.

Based on the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, the Government signed an Agreement with 
IAEA for the Application of Safeguards on 15 October 
1992. It entitled international inspectors to visit Lithuania 
and inspect whether Lithuania respects its commitments. 
The Protocol Additional to the Agreement with IAEA for 
the Application of Safeguards was signed in 1998. The 
Additional Protocol expanded the application of the IAEA 
safeguards covering both declared nuclear materials and 
objects, and also research and development related to 
the nuclear fuel cycle, including the production and ex-
port of nuclear energy installations and technologies. 
Based on the Additional Protocol, IAEA inspectors gained 
even wider powers of inspection.

When it joined the European Union on 1 May 2004, 
Lithuania also became a member of Euratom. Beside 
other measures, the Euratom Treaty stipulates that nu-
clear materials in the European Union are controlled by 
the European Commission, i.e. that Euratom safeguards 
apply to them. The purpose of the controls of the Euro-
pean Commission is to ensure that nuclear materials are 

used without violating the declared goals and that inter-
national commitments undertaken regarding nuclear 
materials are respected. On joining the European Union 
Lithuania also transitioned from the bilateral Agreement 
on Application of IAEA Safeguards and its Additional Pro-
tocol to the trilateral (between Member States, Euratom 
and IAEA) Agreement on Application of the Safeguards 
and implementation of its Additional Protocol.

According to the Additional Protocol to the Trilateral 
Safeguards Agreement applicable in the EU for non-nu-
clear weapons states, which has been valid in Lithuania 
since 1 January 2008, the respective Member State and 
the European Commission bear separate responsibility for 
submission of the specific information, but a certain part of 
the information falls under shared responsibility. VATESI, by 
exercising the competence of the state, collects and sum-
marises information about nuclear energy activities in Lith-
uania and submits it to IAEA and the European Commission. 
To implement the requirements of the Additional Protocol, 
quarterly reports are submitted on Lithuania’s export of nu-
clear equipment and technologies under control.

Inspections carried out under the Agreement on Appli-
cation of IAEA Safeguards and its Additional Protocol have 
enabled IAEA to draw the conclusion that all the declared 
nuclear material in Lithuania was used for peaceful pur-
poses only and no proof of undeclared nuclear activities 
was discovered. IAEA provided the first such conclusion 
on Lithuania in 2003 and has reiterated it annually since. 
In the IAEA Safeguards Implementation Report for 2012, 
published in 2013, the positive conclusion on Lithuania 
was reiterated and was the tenth successive conclusion. 
The IAEA is able to draw such conclusion by inspecting 
nuclear materials, nuclear facilities and the overall activi-
ty of the country in using nuclear energy according to the 
Agreement on Application of IAEA Safeguards and its Ad-
ditional Protocol.

To control the implementation of the commitments 
assumed by the Republic of Lithuania on non-prolifera-
tion of nuclear weapons, the IAEA, European Commission 
and VATESI inspectors regularly visit the companies or or-
ganisations that have declared activities involving nucle-
ar materials. During these visits the inspectors examine 
whether activities of the companies and organisations 



patikrinimas Ignalinos AE ir panaudoto branduolinio 
kuro sausojo tipo saugykloje (PBKS). Patikrinimo metu 
tikrinti apskaitos dokumentų įrašai, nepanaudotas ir pa-
naudotas branduolinis kuras, pakeistos tikimybine sta-
tistine metodika pasirinktos plombos. Šis inventorizaci-
jos patikrinimas atliekamas kiekvienais metais. Antrasis 
TATENA ir Europos Komisijos inspektorių vizitas 2013 m. 
liepos mėn. Ignalinos AE daugiau buvo skirtas tech-
niniams saugyklų monitoringo klausimams. Taip pat 
2013  m. spalio mėn. Ignalinos AE įvyko nepaskelbtas 
TATENA ir Europos Komisijos patikrinimas. Patikrinimų 
rezultatai parodė, kad Ignalinos AE gerai apskaito bran-
duolinio kuro kasetes ir teisingai deklaruoja jų skaičių.

2007 m. liepos 1 d. Lietuvoje pradėjus taikyti komplek-
sines garantijas iš anksto nepaskelbti patikrinimai pakeitė 
iš anksto suplanuotuosius ketvirtinius patikrinimus. Perėji-
mas prie kompleksinių garantijų rodo, kad visos Lietuvoje 
deklaruotos branduolinės medžiagos naudojamos išskir-
tinai tik taikiems tikslams. Šis faktorius, taip pat nuotolinis 
garantijoms įgyvendinti svarbių duomenų perdavimas iš 
Ignalinos AE į Vieną ir Liuksemburgą sumažino tarptauti-
nių inspektorių darbo dienų skaičių Lietuvoje.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Lietuvai perėjus prie trišalio 
susitarimo, vietoje anksčiau buvusios vienos medžiagų 
balanso zonos (MBZ) – WLTC, kuriai buvo priskirtos visos 
Lietuvos teritorijoje esančios branduolinės medžiagos, 
išskyrus branduolinį kurą, esantį Ignalinos AE, Europos 
Komisija kiekvienai įmonei, organizacijai ar institucijai, 
turinčiai branduolinių medžiagų, suteikia atskirus MBZ 
kodus. 2013 m. Lietuvoje MBZ kodų buvo 17, iš jų Igna-
linos AE – 4 ir RATA – 2. Likę 11 kodų žymi ūkio subjektų, 

turinčių mažus branduolinių medžiagų kiekius, medžia-
gų balanso zonas. VATESI priklausančioje WLTC medžia-
gų balanso zonoje ataskaitiniais metais nuolat dekla-
ruojamų branduolinių medžiagų nebuvo. 2013 m. WLTC 
medžiagų balanso zonoje buvo laikinai deklaruoti tik 
UAB „Lokmis“ vežami per Lietuvą kalibraciniai šaltiniai.

VATESI 2013  m. rugsėjo 17  d. atliko patikrinimą Fi-
zinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institute. 
Atlikus branduolinių medžiagų inventorizacijos bei 
branduolinių medžiagų apskaitos sistemos patikrinimą 
nustatyti trys pažeidimai, iš kurių pirmasis pašalintas 
2013 m. lapkričio mėn., antrasis – 2014 m. vasario 5 d., 
o trečiojo pažeidimo pašalinimo terminas pratęstas iki 
2014 m. gegužės 1 d. 

Pagrindiniai branduolinių medžiagų kiekiai yra su-
kaupti Ignalinos AE saugomose panaudoto branduoli-
nio kuro rinklėse.

Branduolinių dvejopo naudojimo 
prekių kontrolė

ES nare tapusi Lietuva, be jau anksčiau minėtų prie-
monių, buvo integruota į ES ir tarptautinių neplatinimo 
režimų eksporto kontrolės sistemą. Nuo 2004 m. Lietuva 
yra Branduolinių tiekėjų grupės (angl. Nuclear Suppliers 
Group, NSG) narė. NSG gairės nustato sąlygas, pagal 
kurias branduolines ir dvejopo naudojimo medžiagas, 
įrangą ir technologijas viena šalis gali perduoti kitai. 
Vykdydama šias sąlygas VATESI kartu su Ūkio ministerija 
importuojamų branduolinių dvejopo naudojimo prekių 

are for peaceful purposes only and whether all the nucle-
ar materials are duly accounted for. 

In April 2013, a planned inspection of the physical inven-
tory verification at Ignalina NPP and the spent nuclear fuel 
storage facility of dry type (SNF SF) was conducted by the 
IAEA, the European Commission (hereinafter – the EC) and 
VATESI. During the inspection, the records in the account-
ing documents were checked, fresh and spent nuclear fuel 
records were verified and the seals selected using the prob-
abilistic statistical method were replaced. Such physical 
inventory verification is conducted every year. The second 
visit of IAEA and EC inspectors in July 2013 was focused on 
technical monitoring issues of storage facilities. In addition, 
in Octo ber 2013, an unannounced inspection by the IAEA 
and EC was conducted at Ignalina NPP. The inspection re-
sults confirmed that Ignalina NPP duly accounts for its nu-
clear fuel assemblies and rightly declares their number.

After the integrated safeguards came into effect in Lith-
uania on 1 July 2007, the pre-planned quarterly inspections 
were replaced by unannounced inspections. The transition 
to the integrated safeguards shows that all nuclear materials 
declared in Lithuania are used exclusively for peaceful pur-
poses. This factor, as well as the remote transmission of the 
data important to implementing the safeguards from Igna-
lina NPP to Vienna and Luxembourg reduced the number of 
man-days of international experts in Lithuania.

From 1 January 2008, after Lithuania’s transition 
to the Trilateral Safeguards Agreement, instead of a 
previously used single material balance area (MBA) – 
WLTC to which all nuclear materials in the territory of 
Lithuania (excluding nuclear fuel at Ignalina NPP) had 
been assigned, EC has allocated individual MBA codes 
to each company, organisation or institution having 
nuclear materials at its disposition. In 2013 Lithuania 

had 17 MBA codes, including 4 assigned to Ignalina 
NPP and 2 to RATA. The remaining 11 codes mark the 
MBAs of economic entities having small quantities 
of nuclear materials at their disposal. The WLTC MBA 
assigned to VATESI had no regularly declared nuclear 
materials in 2013. In 2013 the WLTC MBA included only 
a temporary declaration of calibration sources transit-
ing Lithuania and shipped by Lokmis UAB.

On 17 September 2013 VATESI inspected the Insti-
tute of Physics of the Centre for Physical Sciences and 
Technology. During the inspection, after verification of 
the physical inventory and assessment of the account-
ing system of nuclear materials, three violations were 
found. The first was eliminated in November 2013, 
the second – on 5 February 2014, and the deadline to 
elimi nate the third has been extended to 1 May 2014. 

The main quantities of nuclear materials are accu-
mulated in SNF assemblies stored at Ignalina NPP.

Control over dual-use nuclear 
goods

When Lithuania became a member of the European 
Union, besides the above-mentioned instruments 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 and nuclear materials, equipment 
and technologies by one country to another are laid 
down in the NSG Guidelines. By implementing these 
conditions, VATESI together with the Ministry of Econo-
my issue to the country – supplier of the imported 
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tiekėjo šaliai išduoda valstybės garantijas dėl taikaus šių 
prekių naudojimo. Nuo 2005 m. VATESI kasmet atlieka 
importuotų branduolinių dvejopo naudojimo prekių 
panaudojimo tikrinimus.

2013  m. pabaigoje atliktas patikrinimas Ignalinos AE. 
Jo metu tikrinta, ar anksčiau importuotos branduolinės 
dvejopo naudojimo prekės, kurioms išduoti garantiniai 
raštai, yra naudojamos pagal garantinius įsipareigojimus 
ir tinkamai kontroliuojamos. Patikrinimo metu nustatyti 2 
pažeidimai ir 3 neatitikties gerajai praktikai atvejai, susiję 
su vidine branduolinių dvejopo naudojimo prekių kontro-
le Ignalinos AE. Atsižvelgus į nustatytų pažeidimų pobūdį 
priimtas sprendimas taikyti poveikio priemonę – privalo-
mą vykdyti nurodymą per nustatytą laiką pašalinti pažei-
dimus. Taip pat Ignalinos AE buvo pateikta rekomendacija 
imtis koreguojamųjų priemonių neatitiktims pašalinti.

Visuotinio branduolinių bandymų 
uždraudimo sutartis

1996 m. Jungtinių Tautų 50-osios Generalinės asam-
blėjos metu buvo pateikta pasirašyti Visuotinė bran-
duolinių bandymų uždraudimo sutartis (VBBUS). Visos 
valstybės, šios sutarties šalys, įsipareigojo nevykdyti 
jokių branduolinio ginklo bandymų ir kitų branduolinių 
sprogdinimų, uždrausti ir neleisti visų šių branduolinių 
sprogdinimų teritorijose, priklausančiose jų jurisdikcijai 
ar kontrolei, be to, visos valstybės įsipareigojo susilaikyti 
ir nesuteikti pagrindo, neskatinti ar kokiu kitu būdu ne-
dalyvauti branduolinio ginklo sprogdinimo bandymuo-
se ar kituose branduoliniuose sprogdinimuose.

Vienas iš sutarties priedų išvardija valstybes, kurioms 
pasirašius ir ratifikavus įsigalios VBBUS. Iš viso priede yra 

įvardytos 44 valstybės. Tačiau šiuo metu VBBUS dar nėra 
įsigaliojusi, kadangi 2013 m. pabaigoje iš priede įvardy-
tų valstybių sutarties dar neratifikavo Kinija, Egiptas, Ira-
nas, Izraelis ir JAV. Šiame sąraše taip pat yra 3 valstybės, 
kurios nėra pradėjusios pasirašymo procedūros – Šiau-
rės Korėja, Indija ir Pakistanas. 

2013 m. VBBUS ratifikavo Brunėjus, Čadas, Bisau Gvi-
nėja ir Irakas. 

2013 m. vasario 12 d. VBBUS organizacijos tarptauti-
nės monitoringo stotys užfiksavo Šiaurės Korėjos įvyk-
dytą trečiąjį branduolinį bandymą. Įvykis buvo užfik-
suotas 94 seisminėmis ir 2-omis infragarso stotimis, pats 
branduolinis bandymas patvirtintas remiantis surinktais 
radionuklidiniais duomenimis. 

VBBUS organizacijos Parengiamasis sekretoriatas, 
vykdydamas jam priskirtas funkcijas ir parengiamuo-
sius darbus sutarties įsigaliojimo momentu, reguliariai 
organizuoja politinio ir techninio pobūdžio susitikimus. 
VATESI yra paskirta šią veiklą koordinuojančia instituci-
ja Lietuvoje, todėl dalyvauja panašaus pobūdžio rengi-
niuose ir suinteresuotoms institucijoms teikia informa-
ciją bei konsultuoja branduolinių bandymų uždraudi-
mo klausimais. 

2013 m. pavasarį VATESI organizuotas VBBUS nuos-
tatų įgyvendinimo koncepcijai parengti sudarytos dar-
bo grupės, kuri buvo įsteigta 2002  m., susitikimas. Šio 
susitikimo tikslas – nuspręsti, ar tikslinga atkurti darbo 
grupės veiklą, kuri buvo nutrūkusi. Po susitikimo pažy-
mėta, kad Lietuva yra pasirengusi vykdyti visus įsipa-
reigojimus ir darbo grupės veikla formaliai nebuvo at-
naujinta. Papildomai nuspręsta surinkti informaciją apie 
institucijų vykdomą veiklą, kuri susijusi su VBBUS nuos-
tatų įgyvendinimu Lietuvoje, ir vėliau spręsti dėl darbo 
grupės atnaujinimo tikslingumo.

dual-use nuclear goods, 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 2013 Ignalina NPP was inspected. Dur-
ing the inspection the use of previously imported du-
al-use nuclear goods, for the use of which state assur-
ances had been issued, was verified for compliance with 
the assurance obligations and for proper controls. During 
the inspection 2 violations and 3 non-compliances with 
the best practice were found related to the in-house con-
trol of nuclear dual-use goods at Ignalina NPP. Subject to 
the type of violations found VATESI decided to issue the 
binding instruction to eliminate violations within the set 
deadline as an enforcement measure. Moreover, a recom-
mendation was provided to Ignalina NPP to undertake 
corrective measures to eliminate the non-compliances.

The Comprehensive Nuclear-Test 
Ban Treaty

The Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty (CTBT) 
was presented for signing in 1996, at the 50th United Na-
tions General Assembly. The main obligations under the 
Treaty provide that each party state undertakes not to 
carry out any nuclear weapon test explosion or any other 
nuclear explosion, and prohibit and prevent any such nu-
clear explosion at any place under its jurisdiction or con-
trol, to refrain from causing, encouraging, or in any way 
participating in the carrying out of any nuclear weapon 
test explosion or any other nuclear explosion.

An annex to CTBT lists state signatories, whose signa-
ture and ratification are required for the Treaty to enter 

into force. The Annex lists 44 states in total. However the 
Treaty is not currently in force, as at the end of 2013 the 
Treaty has not yet been ratified by China, Egypt, Iran, Is-
rael and the USA of the states listed in the Annex. The list 
also includes 3 states which have not started the signa-
ture procedure, namely North Korea, India and Pakistan. 

In 2013 Brunei Darussalam, Chad, Guinea-Bissau and 
Iraq ratified CTBT. 

On 12 February 2013 the International Monitoring Sta-
tions of the CTBT Organisation, recorded the third nuclear 
test carried out by North Korea. The event was recorded by 
94 seismic and 2 infrasound stations, and the nuclear test 
was confirmed by collected radionuclide data. 

Performing the assigned functions and the prepara-
tory works so that the Treaty is operational when it en-
ters into force, the Preparatory Commission of the CTBT 
Organisation regularly organises meetings on political 
and technical issues. VATESI has been appointed as the 
institution coordinating this activity in Lithuania, thus it 
attends similar events and provides information to in-
terested institutions and consults on nuclear tests ban. 

In spring 2013 VATESI organised a meeting of the 
Working Group to Draft the Concept of Implementation 
of CTBT Provisions that was established in 2002. The me-
eting was organised in Lithuania and the purpose of it 
was to decide if renewing the discontinued activities of 
the working group was expedient. After the meeting it 
was noted that Lithuania was ready to meet all the com-
mitments and the activities of the working group were 
not formally renewed. Moreover, it was decided to col-
lect information on activities of institutions related to the 
implementation of CTBT provisions in Lithuania and sub-
sequently decide if renewing the activities of the working 
group is expedient.

Patikrinimas FTMC
Inspection in CPST
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BRANDUOLINIS SAUGUMAS NUCLEAR SECURITY
Branduolinis saugumas  – tai bet kokios neteisėtos 

veikos (pavyzdžiui, sabotažas, teroro aktas, neteisėtas 
įsibrovimas, vagystė, nelegalus disponavimas ar kita vei-
ka), nukreiptos prieš branduolinės energetikos objek-
tus, branduolines ar kitas radioaktyviąsias medžiagas 
bei objektus, kuriuose tokios medžiagos saugomos ar 
naudojamos, prevencija, aptikimas ir reagavimas į tokią 
veiką. Viena iš branduolinio saugumo sudedamųjų dalių 
yra valstybės žinioje esančių branduolinių medžiagų ir 
branduolinės energetikos objektų fizinė sauga. 

Branduolinių medžiagų ir 
branduolinės energetikos objektų 
fizinė sauga

Siekiant apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo žalin-
go jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio svarbu ne 
tik užtikrinti, kad branduolinės energetikos objektas ar 
branduolinė medžiaga nekeltų grėsmės visuomenei, 
bet ir patį objektą, medžiagas ar įrangą apsaugoti nuo 
piktavališkai nusiteikusių asmenų ar organizacijų. Šiam 
tikslui kuriama BEO ir branduolinių medžiagų fizinės 
saugos sistema.

Fizinės saugos valstybinis reglamentavimas
VATESI yra atsakinga už BEO, branduolinių ir bran-

duolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos valstybinį 
reglamentavimą ir priežiūrą. Branduolinių medžiagų 
kontrolės ir fizinės saugos skyriaus specialistai nagrinėja 
BEO aikštelės vertintojų, licencijų, leidimų turėtojų, pa-
reiškėjų ir kitų, veiklą su branduolinėmis medžiagomis 
vykdančių, ūkio subjektų su fizine sauga susijusius do-
kumentus, teikia pastabas bei išvadas dėl jų priimtinu-
mo, prižiūri, kaip įgyvendinami teisės aktai, reglamen-
tuojantys BEO, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo 
medžiagų fizinę saugą, vykdo ūkio subjektų patikrini-
mus fizinės saugos srityje. 

Siekdama detaliau reglamentuoti BEO statybos aikš-
telės fizinę saugą bei nustatyti aiškius kriterijus, kada as-
meniui negali būti suteikta teisė patekti į BEO aikštelę ar 
teisė dalyvauti vežant branduolines medžiagas, 2013 m. 
VATESI parengė Lietuvos Respublikos branduolinės 
energijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Tikima-
si, kad šie nauji pakeitimai įsigalios jau 2015 m.

Numatomos grėsmės nustatymas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės 

energijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Numatomų 
grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos 

teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos ins-
pekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2013 m. buvo atlik-
tas patvirtintų numatomų grėsmių BEO persvarstymas. 
Institucijos, dalyvaujančios šiame numatomų grėsmių 
nustatymo ir persvarstymo procese (VATESI, Krašto ap-
saugos ir Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo 
departamentas), neturėjo duomenų bei papildomos in-
formacijos, kuri galėtų turėti įtakos anksčiau patvirtintų 
numatomų grėsmių pasikeitimui, todėl pažymėta, kad 
numatomos grėsmės išlieka tokios pačios, kokios buvo 
patvirtintos 2012 m. 

Taip pat atsižvelgiant į Ignalinos AE prašymą 
2013  m. organizuotas Numatomų grėsmių nustatymo 
ir persvarstymo komisijos posėdis, kurio metu buvo 
parengtas numatomų grėsmių nepanaudoto branduo-
linio kuro ir panaudoto branduolinio kuro transportavi-
mui skirtas projektas. VATESI viršininkas, atsižvelgdamas 
į Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo komi-
sijos siūlymą, patvirtino parengtus numatomų grėsmių 
projektus. Šių numatomų grėsmių nustatymas yra bū-
tinas, siekiant tinkamai organizuoti ir užtikrinti minėtų 
medžiagų fizinę saugą jų transportavimo metu. 

Ignalinos AE valdomų branduolinės energetikos 
objektų fizinė sauga
Ignalinos AE, vykdydama eksploatavimo nutrauki-

mo projektus, 2013 m. VATESI peržiūrai pateikė šiuos su 
BEO fizinės saugos užtikrinimu susijusius dokumentus:

 • Asmenų ir transporto priemonių įleidimo į Igna-
linos AE branduolinės energetikos objektus ir iš-
leidimo iš jų tvarkos aprašo projektas;

 • Filmavimo bei fotografavimo Ignalinos AE apsau-
gos zonose tvarkos aprašas;

 • Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioak-
tyviųjų atliekų paviršinio kapinyno (B25 projektas) 
preliminarus apsaugos zonų analizės dokumentas;

 • Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų 
atliekyno (B19-2 projektas) preliminaraus apsau-
gos zonų nustatymo analizės dokumentas;

 • Pirminis Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų 
atliekų atliekyno (B19-2 projektas) fizinės saugos 
užtikrinimo planas;

 • Panaudoto branduolinio kuro saugyklos apsau-
gos zonų nustatymo analizės dokumentas;

 • Panaudoto branduolinio kuro saugyklos fizinės 
saugos užtikrinimo planas.

Vykdant Ignalinos AE eksploatuojamų BEO valstybi-
nę priežiūrą, 2013 m. buvo suplanuoti 3 specialieji patik-
rinimai fizinės saugos srityje.

2013  m. kovo mėnesį tikrinta, kaip organizuojami 
mokymai fizinės saugos srityje. Patikrinimo metu buvo 

Nuclear Security means any illegal activities (such as 
sabo tage, an act of terror, illegal intrusion, theft, illegal dis-
position or any other activity) targeted against nuclear fa-
cilities, nuclear and other radioactive materials and facilities 
storing or using such materials, as well as prevention, detec-
tion of and response to such acts. Nuclear security includes 
the component of physical security of nuclear materials and 
nuclear facilities in the state. 

Physical security of nuclear materials 
and nuclear facilities

To protect society and the environment against the 
harmful effects of ionising radiation, ensuring that a nu-
clear facility or material poses no threat to the society, and 
that the facility, material or equipment is protected against 
malevolent persons or organizations, is critical. The physical 
security system of nuclear facilities and materials is being 
developed to serve this purpose.

State regulation of physical security
VATESI is responsible for the state regulation and super-

vision of the physical security of nuclear facilities, nuclear 
materials and materials of the nuclear fuel cycle. Specialists 
of VATESI Nuclear Materials Control and Physical Security 
Division review physical security-related documents of the 
entities performing the evaluation of the nuclear facility site, 
licence and permit holders, applicants and other economic 
entities involved in the activities with nuclear materials, and 
provide comments and conclusions on their acceptability. 
They supervise the compliance with legislation regulating 
the physical security of nuclear facilities, nuclear and nuclear 
fuel cycle materials, and conduct inspections in the field of 
physical security. 

To regulate the physical security of a construction site of 
a nuclear facility in greater detail and determine clear criteria 
when a person shall not be entitled to enter a construction 
site of a nuclear facility or participate in nuclear materials 
shipment, in 2013 VATESI drafted the Law on Amendments 
to the Law on Nuclear Energy of the Republic of Lithuania. 
These amendments are expected to come into force in 2015.

Establishing design basis threat
Observing the Law on Nuclear Energy of the Republic 

of Lithuania and the Resolution of the Government on the 
Approval of the Procedure Regulations for the Assessment 
and Reassessment of the Design Basis Threats and Provid-
ing Information to the State Nuclear Power Safety Inspec-
torate of 2 February 2012, in 2013 the approved design basis 
threats to nuclear facilities were reassessed. The institutions 

participating in this process of assessment and reassess-
ment of the design basis threats to nuclear facilities (VATESI, 
the Ministry of National Defence of the Republic of Lithua-
nia, the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, 
the State Security Department) had no data or additional 
information which may have determined the change of the 
previously approved design basis threats, thus it was noted 
that the threats remained the same as approved in 2012. 

Furthermore, with respect to the request of Ignalina NPP, 
a meeting of the Commission for the Assessment and Reas-
sessment of the Design Basis Threats was arranged in 2013 
during which a project meant for the design basis threats 
to transportation of unspent and spent nuclear fuel was 
developed. With respect to a proposal of the Commission 
for the Assessment and Reassessment of the Design Basis 
Threats, the Head of VATESI approved the drafted projects 
on the design basis threats. This assessment of the design 
basis threats is necessary to properly organise and ensure 
the physical security of the above materials during their 
transportation. 

Physical security of nuclear facilities managed 
by Ignalina NPP
Under the implementation of the decommissioning 

projects, in 2013 Ignalina NPP submitted the following 
documents related to assurance of the physical security 
of nuclear facilities for VATESI to review concerning the 
physical security of the site:

 • Draft Procedure Regulations for Admission and 
Departure Persons and Vehicles to/from Ignalina 
NPP Nuclear Facilities;

 • Procedure Regulations for Filming and Photo-
graphing at Ignalina NPP security areas;

 • Preliminary Analysis Document of Security Areas of 
Near Surface Repository for Low and Intermediate 
Level Short-lived Radioactive Waste (Project B25);

 • Preliminary Analysis Document for Defining Se-
curity Areas of a Landfill Facility for Short-lived 
Very Low Level Waste (Project B19-2);

 • Physical Security Assurance Plan for the Landfill 
Facility for Short-lived Very Low Level Waste (Pro-
ject B19-2);

 • Preliminary Analysis Document Defining Secu-
rity Areas of Spent Nuclear Fuel Storage Facility;

 • Physical Security Assurance Plan of the Spent Nu-
clear Fuel Storage Facility.

Under the state supervision of operated nuclear fa-
cilities of Ignalina NPP, VATESI planned 3 special inspec-
tions of its physical security.

In March 2013 arrangement of physical security 
trainings was inspected. Inspectors aimed to assess 



siekiama įvertinti, kaip Ignalinos AE organizuoja ir vykdo 
fizinės saugos sistemos darbuotojų mokymus ir kaip ke-
liama jų kvalifikacija, taip pat tikrinta, ar tinkamai orga-
nizuojami ir vykdomi kitų įmonės rangovų (subrango-
vų) ir tiekėjų (subtiekėjų) darbuotojų (ne fizinės saugos 
sistemos darbuotojų) mokymai fizinės saugos srityje. 

Antrasis fizinės saugos srities patikrinimas atliktas 
Panaudoto branduolinio kuro saugykloje 2013  m. bir-
želio mėnesį. Tikrinta, ar tinkamai veikia panaudoto 
branduolinio kuro saugyklos izoliuojamosios teritorijos 
vaizdo stebėjimo sistemos tamsiuoju paros metu. Patik-
rinimo metu buvo analizuojama visų izoliuojamosios 
teritorijos vaizdo stebėjimo kamerų perduodama vaiz-
do kokybė, siekiant įsitikinti, kad apsaugos punktų ope-
ratoriams sudarytos tinkamos sąlygos įvertinti apsau-
gos signalizacijos priemonių suveikimo priežastis. Taip 
pat buvo atliekami izoliuojamosios teritorijos dirbtinio 
apšvietimo sukuriamos šviesos matavimai, siekiant įsi-
tikinti, ar toks apšvietimas yra pakankamas ir tinkamas 
vaizdo stebėjimo sistemai veikti.

VATESI specialistai, planuodami 2013 m. fizinės sau-
gos patikrinimus, atkreipė dėmesį į apsaugos punkto 
svarbą užtikrinant visos fizinės saugos sistemos tinkamą 
veikimą ir reagavimą į neteisėtas veikas. Ignalinos AE 
apsaugos punktų patikrinimo, atlikto 2013  m. rugsėjo 
mėnesį, metu buvo vertinama, ar Ignalinos AE tinkamai 
įgyvendina apsaugos punktams (pagrindiniam ir atsar-
giniam) keliamus reikalavimus. 

Atlikusi aukščiau minėtus patikrinimus VATESI esmi-
nių trūkumų, susijusių su Ignalinos AE valdomų bran-
duolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimu 
bei VATESI nustatytų fizinės saugos reikalavimų įgyven-
dinimu, nenustatė. Patikrinimų metu nustatytus 2 pa-
žeidimus ir 3 neatitikimus Ignalinos AE buvo įpareigota 
pašalinti pagal suderintus trūkumų šalinimo planus. 

Neteisėto branduolinių medžiagų 
judėjimo kontrolė

Skatinant TATENA šalis nares dalytis informacija, su-
sijusia su radioaktyviųjų medžiagų nelegaliu judėjimu, 

1995  m. TATENA sukurta branduolinių ir kitų radioakty-
viųjų medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazė. VA-
TESI yra paskirta atsakinga už informacijos apie Lietuvoje 
įvykusius įvykius teikimą TATENA duomenų bazei. Taip 
pat VATESI gauna ir su šalies suinteresuotomis institucijo-
mis dalijasi informacija apie neteisėtą branduolinių ir kitų 
radioaktyviųjų medžiagų judėjimą pasaulyje. 2013 m. iš 
TATENA branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų ne-
legalaus judėjimo duomenų bazės buvo gauta 120 pra-
nešimų apie nelegalius branduolinių ir kitų radioakty-
viųjų medžiagų judėjimo atvejus, 10 iš jų susiję su bran-
duolinėmis medžiagomis. Šalys narės taip pat atnaujino 
informaciją apie 6 anksčiau praneštus įvykius. 

Lietuvoje 2013  m. užfiksuoti trys įvykiai su nelega-
liomis branduolinėmis arba kitomis radioaktyviosiomis 
medžiagomis: UAB „EMP recycling“ įmonėje rūšiuojant 
surinktą buitinį elektros prietaisų laužą aptikti dūmų 
jutikliai su plutoniu (Pu-239); UAB „Mantas ir partneriai“ 
metalo laužo aikštelėje rastas nerūdijančio metalo lau-
žas, užterštas radžiu (Ra-226) ir toriu (Th-232); S. Dariaus 
ir S. Girėno aerodrome rasti 23 dūmų jutikliai su plutonio 
(Pu-239) radionuklidais. Apie visus šiuos įvykius VATESI 
informavo TATENA, pateikdama informaciją nelegalaus 
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų judėjimo duo-
menų bazei.

Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Transu-
raninių elementų institutas 2013  m. organizavo dar-
binį susitikimą, kuriame buvo pristatyta geroji prakti-
ka, kaip reikėtų teikti informaciją TATENA Nelegalaus 
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų judėjimo 
duomenų bazei, išskirtos sritys, kurias ES šalims reikė-
tų tobulinti. 

Taip pat VATESI specialistai savo profesines žinias gi-
lino Branduolinio saugumo kompetencijos centro kartu 
su Japonijos atominės energetikos agentūros Integruo-
to branduolinių medžiagų neplatinimo ir saugumo cen-
tru organizuotame seminare apie pasienio radiacinę 
kontrolę, Radiacinės saugos centro ir Jungtinių Ameri-
kos Valstijų Energetikos departamento organizuotuose 
tęstiniuose mokymuose apie paliktųjų jonizuojančios 
spinduliuotės šaltinių aptikimą, saugumą bei kontrolės 
užtikrinimą.

how Ignalina NPP organised and conducted trainings 
for employees of the physical security system and their 
qualification improvement, and whether physical secu-
rity trainings were organised and conducted properly 
for other employees (not employees of the physical se-
curity system) of the company, contractors (subcontrac-
tors) and suppliers (sub-suppliers). 

The second physical security inspection was conduct-
ed in June 2013 in the Spent Nuclear Fuel Storage Facility. 
The proper night-time operation of the video surveillance 
system of the Spent Nuclear Fuel Storage Facility was in-
spected in night mode. During the inspection the quality 
of images sent by all the video cameras of the isolating 
area was analysed to ensure that security checkpoint ope-
rators had proper conditions to evaluate reasons for secu-
rity system alarms. The level of artificial light produced by 
the lighting system of the isolating area was also measured 
to ensure that such lighting is sufficient and good for the 
operation of the video surveillance system.

When planning physical security inspections in 
2013, VATESI specialists paid attention to the impor-
tance of the security checkpoint for ensuring proper 
operation of the entire physical security system and 
response to illegal acts. During inspection of Ignalina 
NPP security checkpoints in September 2013, assess-
ment was made of whether Ignalina NPP properly met 
requirements for security checkpoints (the main and 
secondary ones). 

After the above inspections VATESI found no essen-
tial shortcomings related to the physical security assur-
ance of nuclear facilities managed by Ignalina NPP, or 
meeting physical security requirements set by VATESI. 
Ignalina NPP was obliged to eliminate 2 violations and 
3 non-compliances found during the inspections under 
the approved plans for eliminating shortcomings. 

Control of illicit trafficking of 
nuclear materials

To encourage IAEA Member States to share informa-
tion related to illicit trafficking of nuclear materials, in 

1995 IAEA developed the Illicit Trafficking Database of 
Nuclear and Radioactive Materials. VATESI was made 
responsible for notifying the IAEA Database on events 
that take place in Lithuania. VATESI also receives and 
shares information with interested national institu-
tions on illicit trafficking of nuclear and other radioac-
tive materials in the world. In 2013, 120 notifications 
were received from the IAEA Illicit Trafficking Database 
of Nuclear and Radioactive Materials about the illicit 
trafficking of nuclear and other radioactive materi-
als, 10 of them were related to nuclear materials. The 
Member States also updated information on 6 previ-
ously notified events. 

In 2013, 3 events related to illicit nuclear or other ra-
dioactive materials were reported in Lithuania: smoke 
detectors containing plutonium (Pu-239) were found in 
household appliances scrap when it was sorted by the 
EMP Recycling UAB company; in the metal yeard of Man-
tas ir Partneriai UAB a case of stainless metal contaminated 
with radium (Ra-226) and thorium (Th-232) was reported; 
23 smoke detectors containing plutonium (Pu-239) radio-
nuclide were found in S. Darius and S. Girėnas Aerodrome. 
VATESI informed IAEA about all these events by providing 
the information to the Illicit Trafficking Database of Nucle-
ar and Radioactive Materials.

Institute for Transuranium Elements of the Joint Re-
search Centre of EC organised a working meeting in 
2013 during which the best practice was presented on 
how to provide information to the IAEA Illicit Trafficking 
Database of Nuclear and Radioactive Materials, and ar-
eas for improvement were noted for the EU countries. 

VATESI specialists also improved their professional 
knowledge during the Workshop on Nuclear Security 
for the Enhanced Nuclear Security Across the Borders 
organised by the Nuclear Security Center of Excellence 
together with the Integrated Support Center for Nu-
clear Nonproliferation and Nuclear Security of Japan 
Atomic Energy Agency, and during the follow-up train-
ing Advanced Topics Training and Search and Secure 
Operations organised by the Radiation Protection Cen-
tre and US Department of Energy. 
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Branduolinės saugos konvencijos 
vykdymas

Lietuva Branduolinės saugos konvenciją (BSK) pasira-
šė 1995 m., o ratifikavo 1996 m. Visos ES valstybės narės ir 
Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) yra BSK 
narės, todėl privalo laikytis joje nustatytų branduolinės 
saugos užtikrinimo principų. 

Pagrindiniai BSK tikslai:
 • pasiekti ir išlaikyti aukštą branduolinės saugos lygį 

visame pasaulyje, stiprinant nacionalines priemo-
nes ir tarptautinį bendradarbiavimą, įskaitant, kur 
taikytina, techninį bendradarbiavimą, susijusį su 
saugos užtikrinimu;

 • parengti ir išlaikyti branduoliniuose įrenginiuose 
veiksmingas apsaugos nuo potencialaus radiolo-
ginio pavojaus priemones, siekiant apsaugoti žmo-
nes, visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojan-
čiosios spinduliuotės, atsiradusios dėl tokių įrengi-
nių veiklos, poveikio;

 • užkirsti kelią avarijoms, turinčioms radiologinių pa-
sekmių, ir sumažinti pasekmes, jei tokių atsirastų.

Kiekviena susitariančioji šalis periodiškai turi pateikti 
ataskaitą apie priemones, kurių imtasi įgyvendinant BSK 
įsipareigojimus. Pateiktoms ataskaitoms visos susitarian-
čiosios šalys gali teikti pastabas bei užduoti klausimus. 
Ataskaitos aptariamos susitariančiųjų šalių apžvalginių su-
sitikimų metu. Pirmasis toks apžvalginis susitikimas įvyko 
1999  m., eiliniai apžvalginiai susitikimai vyksta ne rečiau 
kaip kas treji metai. 

2013  m. VATESI, bendradarbiaudama su Energetikos, 
Užsienio reikalų ir Aplinkos ministerijomis, Lietuvos geolo-
gijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Radiacinės saugos 
centru, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamen-
tu prie Vidaus reikalų ministerijos, UAB „Lietuvos energija“, 
Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos ir VĮ 
Ignalinos atomine elektrine, parengė šeštąją nacionalinę 
BSK įsipareigojimų vykdymo ataskaitą. Ši ataskaita pateik-
ta BSK susitariančiųjų šalių peržiūrai. Susitariančiosios šalys 
Lietuvos nacionalinei ataskaitai pateikė klausimų dėl prie-
monių, kurių imtasi atsižvelgiant į pamokas, išmoktas po 
avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinė-
je, domėjosi teisine sistema, reglamentuojančia branduoli-
nės ir radiacinės saugos bei avarinės parengties sritis, licen-
cijavimo tvarka, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo 

ir Visagino AE projekto darbų eiga. Bendradarbiaujant su 
kitomis susijusiomis Lietuvos institucijomis, atsakymai į 
pateiktus klausimus susitariančiosioms šalims bus pateikti 
prieš šeštąjį BSK apžvalginį susitikimą.

2014 m. kovo 24–balandžio 4 d. TATENA būstinėje Vie-
noje vyks šeštasis BSK apžvalginis susitikimas. Jame daly-
vaus ir Lietuvos delegacija, vadovaujama VATESI viršininko. 
Mūsų šalies atstovai pristatys nuveiktus darbus gerinant 
branduolinę saugą Lietuvoje, taip pat atidžiai vertins, kaip 
kitos šalys laikosi BSK suformuluotų principų ir kitų bran-
duolinės saugos reikalavimų, ypatingą dėmesį skirdami 
kaimyninių šalių ataskaitoms. 

Konvencijos dėl ankstyvojo 
pranešimo apie branduolinę avariją 
įsipareigojimų vykdymas

Konvencija dėl ankstyvojo pranešimo apie branduolinę 
avariją ir Europos Bendrijos Tarybos sprendimo „Dėl Bendri-
joje nustatomos skubaus pasikeitimo informacija radiacinės 
avarijos atveju tvarkos (87/600/Euratomas)“ bei dvišaliai su-
sitarimai su kaimyninėmis valstybėmis Lietuvą įpareigoja 
laiku ir tinkamai priimti bei pateikti informaciją TATENA, 
Europos Komisijai ir kaimyninėms valstybėms apie įvyku-
sius radiologinius ir branduolinius incidentus bei avarijas. 
VATESI yra paskirta atsakinga kompetentinga institucija 
vykdyti minėtus įsipareigojimus. Tam tikslui VATESI yra įkur-
tas Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir sukurta anks-
tyvojo pranešimo sistema bei paskirti ankstyvojo pranešimo 
specialistai, kurie 24 valandas per parą yra pasirengę priimti 
bei pateikti informaciją, susijusią su radiologiniais ir bran-
duoliniais incidentais bei avarijomis. 

TATENA ir Europos Komisija yra sukūrusi informacijos 
apsikeitimo sistemas, skirtas keistis informacija apie ra-
diologinius ir branduolinius incidentus bei avarijas, tačiau 
daugelis šiose sistemose skelbiamų įvykių yra įvertinami 
tik 1–2 lygiu pagal Tarptautinę radiologinių ir branduolinių 
įvykių skalę (INES), todėl dažniausiai tarptautiniu lygmeniu 
nereaguojama į įvykį. 2013 m. TATENA informacijos apsi-
keitimo sistemoje USIE išplatino informaciją apie 15 inci-
dentų, iš kurių tik vienas įvykis turėjo rimtesnių radiologi-
nių padarinių ir buvo įvertintas 3 lygiu pagal INES skalę bei 
priskirtas rimtam incidentui. Kituose TATENA USIE infor-
macijos apsikeitimo sistemoje išplatintuose pranešimuose 

Implementation of the Convention 
on Nuclear Safety

The Convention on Nuclear Safety (hereinafter - 
CNS) was signed by Lithuania in 1995, and ratified in 
1996. All EU Member States and the EURATOM Com-
munity are Contracting Parties to the CNS, therefore 
they have to comply with the principles of nuclear 
safety assurance laid down by the Convention. 

The goals of CNS are as follows:
 • 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;

 • Establish and maintain effective defences in nu-
clear installations against potential radiological 
hazards in order to protect individuals, society 
and the environment from the harmful effects 
of ionising radiation from such installations;

 • Prevent accidents with radiological consequ-
ences and mitigate such consequences should 
they occur.

Each Contracting Party shall regularly submit a 
report on the measures it has taken to implement its 
commitments under CNS. All Contracting Parties may 
provide comments and questions regarding the sub-
mitted reports. The reports are discussed at the review 
meetings of the Contracting Parties. The first review 
meeting was held in 1999, routine review meetings are 
convened no less than every three years. 

In 2013 VATESI, in cooperation with the Ministry of En-
ergy, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Envi-
ronment, Lithuanian Geology Service under the Ministry 
of Environment, Radiation Protection Centre, Fire and Res-
cue Department under the Ministry of the Interior, Lietu-
vos Energija UAB, Environmental Protection Agency under 
the Ministry of Environment and Ignalina NPP drew up the 
Sixth National Report on Meeting CNS commitments. The 
Report was submitted to CNS Contracting Parties for their 
review. The Contracting Parties asked questions regarding 
the Lithuanian National Report about measures under-
taken with respect to lessons learnt after the accident at 
Japan Fukushima Daiichi NPP, they were interested in the 
legal system regulating nuclear and radiation safety and 

emergency preparedness, the licensing procedure, Igna-
lina NPP decommissioning and the progress of works of 
Visaginas NPP. Replies to questions asked will be provided, 
in cooperation with other related Lithuanian institutions, 
before the Sixth Review Meeting of CNS.

The Sixth Review Meeting of CNS is scheduled for 
24 March – 3 April 2014, at the IAEA Headquarters 
in Vienna. The Lithuanian delegation headed by the 
Head of VATESI will also attend it and present works 
completed to improve nuclear safety in Lithuania and 
thoroughly assess how other countries respect CNS 
principles and other nuclear safety requirements, fo-
cusing on reports of the neighbouring countries. 

Meeting commitments under the 
Convention on Early Notification 
of a Nuclear Accident

The Convention on Early Notification of a Nuclear 
Accident and Council Decision 87/600/Euratom on 
Community arrangements for the early exchange of 
information in the event of a radiological emergency, 
and bilateral agreements with neighbouring states 
obligate Lithuania to timely and properly accept and 
provide information to IAEA, EC and the neighbouring 
states on radiological and nuclear incidents and acci-
dents that have occurred. VATESI has been appointed 
as the competent authority to meet the above com-
mitments. For this purpose VATESI has established the 
Emergency Centre and an Early Notification System, 
and appointed early warning officers ready to accept 
and provide information related to radiological and 
nuclear incidents and accidents 24/7. 

IAEA and EC have created information exchange 
systems for information exchange on radiological and 
nuclear incidents and accidents, but many events no-
tified to them are rated as low as Level 1 or 2 on the 
International Nuclear Events Scale (INES) and most of-
ten do not require an international response. In 2013 
IAEA posted information notices on 15 incidents on 
the information exchange system USIE, and only one 
of these events had more serious radiological conse-
quences and was rated Level 3 on the INES scale and 
qualified as a serious incident. Other notices posted by 



buvo informacija apie dingusius, pavogtus arba atrastus 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ar branduolines 
medžiagas, smulkius incidentus branduolinėse elektrinėse 
ar branduoliniuose įrenginiuose bei informacija apie dar-
buotojus, gavusius nustatytas ribas viršijančias dozes. Nė 
vienas įvykis neturėjo rimtesnių radiologinių pasekmių.

2013  m. Europos Komisija inicijavo studiją, skirtą ES 
šalių narių pasirengimo ir reagavimo galimybėms įvykus 
branduolinei ar radiologinei avarijai įvertinti. Pirminiams 
ir galutiniams studijos rezultatams aptarti organizuoti keli 
susitikimai, kuriuose dalyvavo ir atstovas iš VATESI. Susitiki-
mų metu pristatyti šalių atitikties pagrindiniams reikalavi-
mams rezultatai, kuriuos susitikimo dalyviai detaliai aptarė. 
Išskirtos probleminės sritys, pabrėžta geroji praktika bei 
pateikti pasiūlymai, kaip tobulinti pasirengimą galimoms 
branduolinėms avarijoms.

Lietuvos pasirengimas buvo vertinamas kaip valstybės, 
kuri šiuo metu neeksploatuoja branduolinės elektrinės. At-
sižvelgta į tai, kad Ignalinos AE šiuo metu yra vykdomas 
eksploatavimo nutraukimo procesas ir galimų avarijų rizi-
ka bei jų pasekmės yra sumažėjusios. Pažymėtina, kad pro-
bleminių Lietuvos pasirengimo branduolinėms avarijoms 
sričių, kurias reikėtų stiprinti, nenustatyta, ir atliktos stu-
dijos rezultatai parodė, jog Lietuva yra pakankamai gerai 
pasirengusi valdyti branduolines avarijas.

Branduolinės saugos reguliavimas 
Europos Sąjungoje – ENSREG

Visos ES šalys, eksploatuojančios branduolinius įrengi-
nius, vadovaujasi pagrindiniais tarptautinės bendruome-
nės pripažintais branduolinės saugos bei radioaktyviųjų 
atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos 
principais. 

Vadovaudamasi nuolatinio branduolinės saugos geri-
nimo principu, Europos branduolinę saugą reguliuojančių-
jų institucijų grupė (ENSREG) sprendžia šiuos uždavinius: 
kaip užtikrinti ir toliau tobulinti branduolinės energetikos 
objektų saugą, įskaitant radioaktyviųjų atliekų ir panau-
doto branduolinio kuro tvarkymą, eksploatavimo nu-
traukimo, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo finansavimą. ES šalims ENSREG grupėje 
atstovauja branduolinę saugą ir branduolinių atliekų sau-
gą prižiūrinčių institucijų vadovai, o atitinkamose ENSREG 
darbo grupėse (Branduolinės saugos gerinimo grupė, Ra-
dioaktyviųjų atliekų tvarkymo, Eksploatavimo nutraukimo 
ir panaudoto branduolinio kuro saugos gerinimo grupė, 
Visuomenės informavimo ir skaidrumo gerinimo grupė 
bei Tarptautinio bendradarbiavimo grupė)  – atitinkamų 
sričių specialistai. 2013 m. įvyko keturi ENSREG posėdžiai, 
kuriuose buvo aptariami ENSREG darbo programos vyk-
dymo klausimai, taip pat veiklos planai artimiausiems me-
tams. ENSREG veiklos 2014–2016 m. programa turėtų būti 
patvirtinta ir paskelbta 2014 m. pradžioje.  

Svarbu paminėti, kad ENSREG peržiūrai 2012 m. pabai-
goje Europos Komisija pateikė atnaujintos Branduolinės 
saugos direktyvos projektą, kurį ENSREG nariai nagrinėjo 
2013 m. pirmoje pusėje. Visų pirma kai kurie ENSREG nariai 

išsakė susirūpinimą, kad EK pateikti pasiūlymai nėra tech-
niškai pagrįsti, ankstyvi, nes išanalizuota ne visa po avarijos 
Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje įgyta 
patirtis, taip pat nemažai ENSREG narių pabrėžė, kad Bran-
duolinės saugos direktyvoje numatytas tarpusavio peržiū-
ros procesas pareikalaus dalį žmogiškųjų išteklių atitraukti 
nuo tiesioginės ir svarbiausios branduolinę saugą regu-
liuojančių institucijų veiklos – branduolinių elektrinių sau-
gos priežiūros. Savo ruožtu ENSREG pasiūlė Europos Komi-
sijai susikoncentruoti ties šiais pagrindiniais aspektais:

 • išsikelti ambicingus saugos tikslus;
 • sukurti Europoje tarpusavio peržiūros sistemą;
 • užtikrinti skaidrumą – kaip įrankį branduolinei sau-

gai gerinti;
 • stiprinti branduolinę saugą reguliuojančių instituci-

jų nepriklausomumą priimant sprendimus.
ENSREG 2013  m. balandžio mėn. pateikė alternatyvų 

pasiūlymą Europos Komisijai, kuri pažadėjo į tai atsižvelgti 
toliau tobulindama Branduolinės saugos direktyvos pro-
jektą.

2013 m. balandžio 22–26 d. ENSREG organizavo Nacio-
nalinių branduolinės saugos gerinimo planų peržiūros 
seminarą Briuselyje. Jame dalyvavo ir VATESI specialistai 
kartu su VĮ Ignalinos atominės elektrinės atstovu. Šiame se-
minare, kuris yra Europoje vykusių branduolinių elektrinių 
„streso testų“ ir jų tarpusavio peržiūros rezultatų tęsinys, 
tarp kitų šalių buvo pristatytas ir Lietuvos branduolinės 
saugos gerinimo planas, aptarta jo įgyvendinimo eiga. Di-
džioji dalis plane numatytų techninių priemonių Ignalinos 
AE jau įdiegta, kiti darbai vykdomi. Lietuvos delegacija taip 
pat dalyvavo diskusijose ir vertino kitų ES šalių bei Šveicari-
jos ir Ukrainos branduolinę ir radiacinę saugą reguliuojan-
čių institucijų pristatytus nacionalinius veiksmų planus. 

ENSREG birželio 11–12  d. organizavo konferenciją 
„Branduolinė sauga Europoje“, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 350 atstovų iš įvairių branduolinę saugą reguliuojan-
čių institucijų, branduolinių elektrinių operatorių, nevy-
riausybinių organizacijų, techninės paramos organizacijų 
ir akademinės bendruomenės. Šios konferencijos metu 
buvo aptartos Europoje įgyvendintos ir numatomos įgy-
vendinti branduolinės saugos gerinimo priemonės, avari-
nės parengties stiprinimo ir teisinės sistemos tobulinimo 
klausimai, pristatyta ENSREG ir Vakarų Europos šalių bran-
duolinės saugos reguliavimo institucijų asociacijos (angl. 
Western European Nuclear Regulators Association, WENRA) 
vykdoma veikla bei ateities planai. Pranešėjai iš Japonijos, 
Rusijos, Ispanijos ir JAV pristatė šiose šalyse įgyvendina-
mus branduolinės saugos gerinimo planus, įvertinus įgytą 
patirtį po avarijos Fukušimos Daiči branduolinėje elektri-
nėje. TATENA, Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos Branduolinės energijos agentūros, 
Pasaulinės branduolinių elektrinių operatorių asociacijos 
atstovai supažindino su vykdoma veikla siekiant branduo-
linės saugos gerinimo tikslų. Konferencijos metu taip pat 
buvo diskutuota apie būtinybę turėti aiškesnius saugos 
tikslus, apibrėžiančius veikiančių branduolinių reaktorių 
priimtiną saugos lygį. Didelis dėmesys skirtas branduolinę 
saugą reguliuojančių institucijų nepriklausomumui didin-
ti, skaidrumo principui įgyvendinti  – svarbu visuomenei 

IAEA on the USIE information exchange system included 
information on missing, stolen or found ionising radia-
tion sources or nuclear materials, minor incidents in 
NPPs or nuclear installations and information on em-
ployees exposed to doses exceeding the set limits. No 
event had serious radiological consequences.

In 2013 EC initiated a study to assess the prepared-
ness and response capacities of EU Member States 
in case of a nuclear or radiological accident. Several 
meetings were held to discuss the study results, also 
attended by a VATESI representative. The meetings in-
cluded presentations of the results of compliance of 
the countries to the main requirements, discussed in 
great detail by meeting attendees. Problem areas were 
identified, the best practice was highlighted and pro-
posals provided on how to improve the preparedness 
for potential nuclear accidents.

The preparedness of Lithuania was assessed as that 
of a state currently operating no NPP. The ongoing Ig-
nalina NPP decommissioning, a lower risk for poten-
tial accidents and their consequences were taken into 
account. It should be noted that no problem areas in 
preparedness for nuclear accidents to be improved 
by Lithuania were identified, and the study results 
demonstrated that Lithuania is quite well prepared for 
nuclear accident management.

Nuclear safety regulation
in the European Union – 
ENSREG

All Member States of the European Union that are 
operating nuclear facilities follow the main interna-
tionally acknowledged principles of nuclear safety, 
safe management of spent nuclear fuel and radioac-
tive waste. 

By following the principle of the continuous improve-
ment of nuclear safety, the European Nuclear Safety Regu-
lators Group (ENSREG) addresses the following tasks: the 
assurance and continuous improvement of safety of nu-
clear facilities, including spent fuel and radioactive waste 
management, and the financing of decommissioning, 
spent nuclear fuel and radioactive waste management. 
EU Member States are represented at ENSREG by sen-
ior officials from their national regulatory authorities of 
nuclear safety and radioactive waste safety, and in the 
respective ENSREG Working Groups (on nuclear safety 
improvement, safety improvement in radioactive waste 
management, decommissioning and spent nuclear fuel, 
on public information and transparency, on international 
cooperation) – by experts in the relevant field. Four ENS-
REG meetings were held in 2013 to discuss the issues of 
implementing the ENSREG Working Programme and ac-
tivity plans for the upcoming year. The ENSREG Working 
Programme for 2014-2016 should be approved and pub-
lished at the beginning of 2014.  

It is worth noting that at the end of 2012 the Com-
mission submitted to ENSREG the updated draft Nu-

clear Safety Directive that was analysed by ENSREG 
members in the first half of 2013 for review. Initially, 
some ENSREG members expressed concern that EC 
proposals had no technical grounds and were prema-
ture, as the full experience gained after the accident at 
Fukushima NPP in Japan had not been analysed. Many 
ENSREG members also emphasised that the peer re-
view process under the Nuclear Safety Directive would 
require removal of partial human resources from the 
direct and most important activity of nuclear safety 
regulators - supervision of NPP safety. In its turn ENS-
REG proposed the EC to concentrate on the following 
key aspects:

 • Raise ambitious safety goals;
 • Create a peer review system in Europe;
 • Ensure transparency as a tool for improvement 

of nuclear safety;
 • Strengthen the independence of the national 

nuclear regulators in decision-making.
With respect to the above In June 2013 ENSREG 

submitted an alternative proposal to the Commission 
promised to take the proposal into account when im-
proving the draft Nuclear Safety Directive.

ENSREG organised a National Action Plans Work-
shop in Brussels on 22–26 April 2014. It was attended 
by VATESI specialists together with a representative of 
Ignalina NPP. In this workshop, which was a follow-up 
of European “stress tests” and their peer review results, 
the Lithuanian National Action Plan and its implemen-
tation progress were presented, among others. The 
majority of technical measures included in the Action 
Plan have already been introduced in Ignalina NPP, and 
other works are in progress. The Lithuanian dele gation 
also attended the discussions evaluating national ac-
tion plans of EU, Swiss and Ukrainian nuclear and radi-
ation safety regulators. 

On 11–12 June ENSREG organised the conference 
Nuclear Safety in Europe, attended by more than 350 
representatives from various nuclear safety regulators, 
NPP operators, NGOs, technical support organisations 
and academia. The conference discussion points included 
nuclear safety improvement measures implemented 
and planned in Europe, strengthening emergency pre-
paredness and legal framework improvement, and pres-
entation of activities and future plans of ENSREG and 
the Western European Nuclear Regulators’ Association 
(WENRA). Speakers from Japan, Russia, Spain and the 
USA presented national action plans on nuclear safety 
improvement plans where experience after the acci-
dent at Fukushima Daiichi NPP was taken into account. 
Representatives of IAEA, Nuclear Energy Agency of 
OECD, World Association of Nuclear Operators (WANO) 
familiarised themselves with activities undertaken to 
improve nuclear safety. The conference discussions also 
included the necessity to have clearer safety objectives, 
defining the acceptable safety level of operating NPPs. 
Major attention was focused on strengthening inde-
pendence of nuclear safety regulators, and implemen-
tation of the transparency principle: providing society 



tinkamai paaiškinti reguliuojančiosios institucijos priim-
tus sprendimus, peržiūrėjus operatoriaus pateiktus saugą 
pagrindžiančius dokumentus. Taip pat aptarti tarptautinio 
bendradarbiavimo ir saugos tarpusavio peržiūrų organiza-
vimo klausimai. Konferencijos dalyvių nuomone, pasiek-
ta pažanga stiprinant branduolinę saugą, o jos gerinimo 
procesas yra nenutrūkstamas ir turi išlikti kiekvienos šalies 
prioritetu. 

Tarp kitų su ENSREG veikla susijusių darbų paminėtinas 
ES branduolinę saugą reguliuojančių institucijų ekspertų, 
įskaitant VATESI, dalyvavimas Taivano „streso testų“ įverti-
nimo misijoje. Taivano kvietimu minėtą misiją organizavo 
Europos Komisija 2013 m. rugsėjo 23–spalio 3 dienomis. 
Daugiau apie misijos rezultatus galima susipažinti ENSREG 
interneto svetainėje www.ensreg.eu.

2013  m. ENSREG buvo ataskaitiniai, todėl šių metų 
viduryje Europos Parlamentui ir Europos Komisijai buvo 
pateikta ENSREG ataskaita. Ataskaitoje pažymėta, kad Eu-
ropos branduolinių elektrinių branduolinės saugos lygis 
ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2011  m. vidurio iki 2013  m. 
vidurio) išliko aukštas  – nė vienoje Europos šalyje nebu-
vo įvykių, kurie būtų turėję įtakos visuomenės sveikatai ir 
saugai. Kaip ir anksčiau, nacionalinių branduolinę saugą 

reguliuojančių institucijų aukščiausias prioritetas yra eks-
ploatuojamų branduolinių elektrinių sauga. Nuolatinis 
saugos gerinimas, kaip sudėtinė aukštos saugos kultūros 
dalis, išlieka visų Europos nacionalinių branduolinės sau-
gos reguliavimo sistemų dėmesio centre.

Branduolinės saugos direktyvos 
tobulinimas

Branduolinės saugos direktyvoje (2009/71/Eurato-
mas), kurią 2009  m. birželio 25  d. priėmė ES Taryba, nu-
statyti reikalavimai valstybėms narėms sukurti ir palaikyti 
nacionalinę branduolinių įrenginių branduolinę saugą 
reglamentuojančią teisėkūros, reguliavimo ir organizacinę 
sistemą, apimančią nacionalinių branduolinės saugos rei-
kalavimų priėmimą, branduolinių įrenginių licencijavimą, 
kompetentingos branduolinę saugą reguliuojančios insti-
tucijos sukūrimą ir jos palaikymą, licencijos turėtojo pirmi-
nės atsakomybės už branduolinio įrenginio branduolinę 
saugą nustatymą. Šią direktyvą valstybės narės privalėjo 
perkelti į nacionalinę teisę iki 2011 m. liepos 22 d. Svarbu 
pažymėti, kad Lietuva šį darbą atliko, kai 2011 m. Lietuvos 

with a proper explanation of decisions passed by the 
regulator after reviewing documentary safety proof 
submitted by the operator is important. The discussions 
also included international cooperation and the organi-
sation of safety peer reviews. In the opinion of the con-
ference attendees, progress in nuclear safety has been 
achieved, and this process is on going and shall remain 
a priority for every country. 

Among other ENSREG-related activities participation 
in the peer review mission of Taiwanese “stress tests” 
by experts of EU nuclear regulators, including VATESI, 
should be noted. The above mission was organised by 
the EC on 23 September–3 October at the invitation of 
Taiwan. More details on the mission results are available 
at the ENSREG website www.ensreg.eu.

The year 2013 was a reporting year for ENSREG, 
thus in the middle of 2013 the ENSREG Report was 
submitted to the European Council and the European 
Parliament. The Report noted that during the report-
ing period (from the middle of 2011 to the middle of 
2013) a high level of nuclear safety was maintained in 
European NPPs: there were no events or developments 
jeopardising public health and safety in any of the Eu-
ropean countries. As before, the safety of the operat-
ing NPPs continues to be the highest priority for na-
tional regulators. As an integral part of the high safety 
culture, continuous improvements for safety remained 
the focus for all European national regulatory systems.

Implementation of Nuclear Safety 
Directive

The Nuclear Safety Directive (2009/71 Euratom), 
adopted 25 June 2009 by the Council of the European 

Union provides requirements for the Member States to 
establish and maintain a national legislative, regulato-
ry and organisational framework for the nuclear safety 
of nuclear installations, covering adoption of nation-
al nuclear safety requirements, licensing of nuclear 
installations, establishing and maintaining a compe-
tent nuclear safety regulator and the establishment of the 
primary responsibility of a license holder for the nuclear 
safety of a nuclear installation. The directive had to 
be transposed into the national legislation of Member 
States by 22 July 2011. It is worth noting that Lithuania 
did this in 2011 when the Seimas of the Republic of 
Lithuania adopted the new Law on Nuclear Safety and 
the new version of the Law on Nuclear Energy. 

With respect to the conclusions of the Council of 
the European Union provided after the accident of 11 
March 2011 in Japan and the opinion of the European 
Parliament of 17 October 2013, EC submitted a propo-
sal on improvement of the Nuclear Safety Directive to 
the Council of the European Union. EC proposes to:

 • Raise new safety goals;
 • Create an EU peer-review system of safety of 

nuclear installations;
 • Create an EU mechanism to harmonise nuclear 

safety guidelines;
 • Strengthen the role and independence of the 

national nuclear regulators;
 • Improve the transparency of analysed nuclear 

safety issues;
 • Include new provisions on emergency prepar-

edness.
This EC proposal was considered by the Working 

Party on Atomic Questions during the Lithuanian 
Presidency of the EU Council (July to December 2013). 
VATESI specialists attended meetings of the Working 

VATESI specialistai dalyvauja misijoje Taivane Manšan AE 
Participation in the mission in Maanshan NPP, Taiwan

Europos Sąjungos Tarybos Atominių klausimų darbo grupė 2013 m.
Working Group on Atomic Questions of the Council of the European Union 2013



Respublikos Seimas priėmė naują Branduolinės saugos 
įstatymą ir atnaujintą Branduolinės energijos įstatymo 
redakciją. 

Europos Komisija, atsižvelgdama į ES Vadovų Tary-
bos išvadas po 2011   m. kovo 11  d. avarijos Japonijo-
je bei Europos Parlamento išsakytą nuomonę, 2013 m. 
spalio 17 d. ES Tarybai pateikė pasiūlymą dėl Branduo-
linės saugos direktyvos tobulinimo. Jame Europos Ko-
misija siūlo:

 • nustatyti naujus saugos tikslus;
 • sukurti ES branduolinių įrenginių tarpusavio sau-

gos peržiūros sistemą;
 • sukurti ES mechanizmą branduolinės saugos gai-

rėms suderinti;
 • stiprinti nacionalinių branduolinę saugą regu-

liuojančių institucijų vaidmenį ir jų nepriklauso-
mumą;

 • didinti nagrinėjamų branduolinės saugos klausi-
mų skaidrumą;

 • įtraukti naujas nuostatas dėl avarinės parengties.
Šis Europos Komisijos pasiūlymas buvo svarstomas 

ES Tarybos Atominių klausimų darbo grupėje Lietuvos 
pirmininkavimo ES Tarybai metu 2013 m. liepos–gruo-
džio mėn. VATESI specialistai dalyvavo šios darbo grupės 
posėdžiuose, analizavo kitų ES valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus, juos apibendrino ir rengė alternatyvius pa-
siūlymus, kaip tobulinti Branduolinės saugos direktyvos 

tekstą. Tikimasi, kad patobulinta Branduolinės saugos 
direktyva bus priimta 2014 m.

Dalyvavimas Vakarų Europos šalių 
branduolinės saugos reguliavimo 
institucijų asociacijos (WENRA) 
veikloje

Vakarų Europos šalių branduolinės saugos regulia-
vimo institucijų asociacija (WENRA) įkurta 1999  m. ES 
šalių ir Šveicarijos iniciatyva. Pagrindinis šios organiza-
cijos tikslas – sukurti bendrą šalių požiūrį į branduolinę 
saugą. Šiuo metu asociacijoje dirba Belgijos, Bulgarijos, 
Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, 
Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovė-
nijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokie-
tijos branduolinės saugos reguliavimo institucijų atsto-
vai, o stebėtojų teises turi Airijos, Armėnijos, Austrijos, 
Danijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos ir 
Ukrainos atstovai. WENRA renginiuose reguliuojančių 
institucijų atstovai aptaria branduolinės energetikos 
saugos reglamentavimo ir priežiūros klausimus, kei-
čiasi saugos požiūriu svarbia informacija, patirtimi bei 
numato branduolinės saugos gerinimo kryptis. WENRA 
veikia Reaktorių saugos harmonizavimo (angl. Reactor 
Harmonisation Working Group, RHWG) bei Eksploatavi-

Party, analysed proposals of other EU Member States, 
and participated in their summing-up and drafting 
alternative proposals on the improvement of the text 
of the Nuclear Safety Directive. The improved Nuclear 
Safety Directive is expected to be adopted in 2014.

Participation in the activities of 
the Western European Nuclear 
Regulators’ Association (WENRA)

The Western European Nuclear Regulators’ Associa-
tion (WENRA) was established in 1999 on the initiative 
of the EU Member States and Switzerland. The main 
goal of the organisation is to develop a common ap-
proach of the participating countries towards nuclear 
safety. At present the nuclear safety regulatory au-
thorities of Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Fin-
land, France, Germany, Hungary, Italy, Lithuania, the 
Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Swe-
den, Switzerland, and the UK are represented at the 
Association, and representatives of Armenia, Austria, 
Denmark, Ireland, Luxembourg, Norway, Poland, Rus-
sia and the Ukraine have observer status. At WENRA 
meetings representatives of the regulatory authorities 
discuss nuclear safety regulation and supervision; they 
share information important in terms of safety, expe-

rience, and plan safety improvement sectors. WENRA 
has the functioning Reactor Harmonisation Working 
Group (RHWG) and the Working Group on Waste and 
Decommissioning (WGWD), which Lithuania joined in 
2004, and in 2010 the Working Group on Inspection 
of Components and Structures (WIG) was established, 
which ceased its activities at the beginning of 2012, af-
ter having accomplished its tasks.

Activities of the WENRA Reactor 
Harmonisation Working Group 
(RHWG) 

The primary objective of the WENRA Reactor Har-
monisation Working Group (RHWG) was to establish the 
key requirements (safety reference levels) for the pres-
ently operating nuclear power plants and to harmonise 
these levels in the WENRA-member countries. The final 
version of the safety reference levels, drawn up by the 
WENRA RHWG in January 2008, included 295 safety ref-
erence levels, including 18 safety areas in total. 

Currently 73 safety reference levels out of 120 re-
maining have been transposed into Lithuanian nucle-
ar safety regulations, and most of the remaining ones 
have been included in draft legislation to be applied 
to the new NPP. Ignalina NPP mandatory technical 

Europos Sąjungos Tarybos Atominių klausimų darbo grupė Ignalinos AE 2013 m.
Working group on Atomic Questions of the Council of the European Union in Ignalina NPP 2013



mo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo (angl. 
Working Group on Waste and Decommissioning, WGWD) 
darbo grupės, prie kurių 2004 m. prisijungė ir Lietuva. 
Konstrukcijų ir komponentų inspektavimo darbo gru-
pė (angl. WENRA Inspection Working Group, WIG), įkurta 
2010 m., jau įvykdė jai iškeltus uždavinius ir savo darbą 
baigė 2012 m. pradžioje.

WENRA reaktorių saugos 
harmonizavimo (RHWG) 
grupės veikla 

Pirminis WENRA RHWG tikslas buvo nustatyti pagrin-
dinius reikalavimus (saugos lygius) veikiančioms bran-
duolinėms elektrinėms ir juos suderinti WENRA veikloje 
dalyvaujančiose šalyse. Galutinėje 2008 m. sausio mėn. 
WENRA RHWG rekomenduojamų saugos lygių redakci-
joje yra įtraukti 295 saugos lygiai, kurie iš viso apima 18 
saugos sričių. 

Šiuo metu į Lietuvos branduolinę saugą reglamen-
tuojančius teisės aktus yra perkelti 73  saugos lygiai iš 
120 trūkstamų, dauguma likusiųjų lygių yra įtraukti į 
teisės aktų, kurie bus taikomi naujai branduolinei elek-
trinei, projektus. Į Ignalinos AE normatyvinius techni-
nius dokumentus yra įtraukti 48 saugos lygiai, likusių 
trūkstamų 28 rekomenduojamų saugos lygių nuspręsta 
Ignalinos AE nebediegti, nes, galutinai sustabdžius jos 
energijos blokus, jie tapo nebeaktualūs. 2012–2013 m. 
WENRA RHWG vykdė veiklą, susijusią su įgyta patirti-
mi po avarijos Japonijos Fukušima Daiči branduolinė-
je elektrinėje,  – sudarytos keturios papildomos darbo 
grupės, kurios rengė rekomendacijas dėl gamtinių 
reiškinių įvertinimo atliekant branduolinių elektrinių 
saugos analizę, apsauginio gaubto funkcijų įvykus sun-
kiosioms avarijoms, šalių bendradarbiavimo keičiantis 
informacija avarijų valdymo srityje ir ekspertinės pagal-
bos teikimo, avarijų valdymo ir šalių bendradarbiavimo 
su tarptautinėmis organizacijomis bei su branduolinės 
saugos užtikrinimu susijusių organizacijų bendradar-
biavimo šalies viduje. Šiose darbo grupėse dalyvavo 
VATESI atstovai. 2013  m. ypatingas dėmesys buvo ski-
riamas išorės poveikiams branduolinių elektrinių saugai 
vertinti. Parengtos rekomendacijos: „Išorės poveikiai  – 
pagrindinis dokumentas“, „Seisminiai įvykiai“, „Išoriniai 
potvyniai“, „Ekstremalios oro sąlygos“. Taip pat 2013 m. 
vykdyti darbai dėl duomenų bazės, skirtos informacijai 
apie šalyse eksploatuojamus reaktorius, jų pagrindinius 
parametrus ir saugos sistemas kaupti, sukūrimo.

Atsižvelgdama į visų darbo grupių rekomendacijas ir 
apibendrindama įgytą patirtį, WENRA RHWG peržiūrėjo 
galiojančius 2008  m. redakcijos WENRA saugos lygius 
ir 2013 m. lapkričio mėnesį suinteresuotiesiems asme-
nims vertinti išplatino dokumento „Atnaujinti WENRA 
saugos lygiai veikiančioms branduolinėms elektrinėms 
atsižvelgiant į pamokas, išmoktas po avarijos TEPCO Fu-
kušima Daiči branduolinėje elektrinėje“ (angl. Updating 
WENRA Reference Levels for existing reactors in the light of 
TEPCO Fukushima Dai -ichi accident lessons learned) pro-

jektą. Šiame projekte siūloma esamus WENRA saugos 
lygius papildyti nuostatomis dėl saugos kultūros, atnau-
jinti nuostatas dėl saugos analizės atlikimo ir nuostatas, 
susijusias su neprojektinių avarijų valdymo techninėmis 
ir organizacinėmis priemonėmis, patikslinti esamus sau-
gos lygius atsižvelgiant į 2012 m. TATENA išleistą saugos 
standartą „Branduolinės elektrinės projektas“, SSR-2/1. 
Šiame projekte daug dėmesio skirta panaudoto bran-
duolinio kuro baseinų saugos aspektams, o išorės po-
veikiams vertinti paskirta atskira skiltis. Atnaujintus 
WENRA saugos lygius planuojama patvirtinti suderinus 
šį projektą su visomis WENRA šalimis. 2014  m. VATESI 
pradės atnaujintų WENRA saugos lygių peržiūrą ir, juos 
patvirtinusi, prireikus, atnaujins galiojančius branduoli-
nės saugos reikalavimus ir taisykles, taikomas galutinai 
sustabdytai Ignalinos AE. Šie darbai bus įtraukti į VATESI 
atnaujinamą Lietuvos branduolinės saugos gerinimo 
planą. Taip pat VATESI 2013  m. gruodžio mėnesį raštu 
informavo Lietuvos suinteresuotąsias šalis (VĮ Ignalinos 
atominę elektrinę, UAB „Lietuvos energija“, Lietuvos 
energetikos institutą, Fizinių ir technologijos mokslų 
centrą, Kauno technologijos universitetą) dėl WENRA 
saugos lygių atnaujinimo ir galimybių teikti šiam doku-
mentui pasiūlymus. Pasiūlymus galėjo teikti ir visuome-
nė, informacija apie tai buvo skelbiama interneto svetai-
nėje www.vatesi.lt.

Rekomenduojami saugos lygiai sukurti šiuo metu 
veikiančioms branduolinėms elektrinėms. Siekdama 
priderinti reikalavimus naujoms branduolinėms elektri-
nėms, 2008–2009 m. WENRA RHWG aptarė pagrindinius 
kokybinius ir kiekybinius saugos tikslus, kurių turėtų 
būti siekiama projektuojant naujas branduolines jėgai-
nes, ir 2010 m. publikavo dokumentą „WENRA pozicija 
dėl saugos tikslų naujoms branduolinėms elektrinėms“. 
WENRA RHWG aktyviai dirbo toliau rengdama bendras 
pozicijas dėl atskirų branduolinės saugos problemų ir 
diskutuodama su pramonės atstovais įvairiais naujų 
branduolinių elektrinių saugos klausimais.

Šių darbų rezultatai buvo apibendrinti 2013 m. WEN-
RA RHWG publikuotuose dokumentuose „Pozicija dėl 
naujų branduolinių elektrinių projektų“ (angl. WENRA 
RHWG Statement. Safety of new NPP designs) ir „Ataskai-
ta dėl naujų branduolinių elektrinių projekto saugos“ 
(angl. WENRA RHWG Report. Safety of new NPP designs). 
Šiuose dokumentuose išdėstytos WENRA šalių suderin-
tos nuostatos, kurios turėtų būti įgyvendintos rengiant 
naujus branduolinių elektrinių projektus. Šie dokumen-
tai papildo anksčiau išleistą WENRA publikaciją „Saugos 
tikslai naujiems reaktoriams“ ir pateikia detalesnes pozi-
cijas dėl pakopinės saugos principo taikymo, branduo-
linių avarijų, kurių metu lydosi branduolinis kuras, val-
dymo, lėktuvo kritimo įvykio įvertinimo ir kitų aspektų, 
susijusių su radiacine ir branduoline sauga. Ypatingas 
dėmesys šiuose dokumentuose skirtas patirčiai, įgy-
tai po Fukušima Daiči branduolinės elektrinės avarijos. 
VATESI, rengdama branduolinės saugos reikalavimus, 
kurie bus taikomi licencijuojant naujos branduolinės 
elektrinės projektą, atsižvelgs į šiuose dokumentuose 
pateiktas išvadas ir pasiūlymus.

documents include 48 safety reference levels, and the 
remaining 28 safety reference levels will not be im-
plemented as they have become irrelevant due to the 
final shutdown of Ignalina NPP. In 2012-2013 WENRA 
RHWG activities were related to the experience gained 
after the accident at Fukushima Daiichi NPP in Japan: 
four additional task forces were established to draft re-
commendations on the assessment of natural pheno-
mena during safety analysis of NPPs, on the functions 
of the confinement system in case of severe accidents, 
on country cooperation in exchanging accident mana-
gement information and providing expert assistance, 
on accident management and cooperation of indivi-
dual countries with international organisations and on 
cooperation between organisations related to nuclear 
safety assurance in the respective country These task 
forces included VATESI representatives. In 2013 asses-
sment of external impact on NPP safety was in special 
focus. The following recommendations were drawn 
up: External Impacts - Main Document, Seismic Events, 
External Floods, And Extreme Weather Conditions. 
Works on establishing a database for collecting infor-
mation on nuclear reactors operated in the countries, 
their main parameters and safety systems also took 
part in 2013.

With respect to recommendations of working groups 
and to sum up the acquired experience, WENRA RHWG 
reviewed the 2008 version of the existing WENRA safety 
reference levels, and in November 2013 circulated the 
draft document Updating WENRA Reference Levels for 
Existing Reactors in the Light of TEPCO Fukushima Daii-
chi Accident Lessons Learned for stakeholder proposals. 
Under this draft the existing WENRA safety reference le-
vels are to be supplemented by provisions on safety cul-
ture, and provisions on safety analysis performance and 
provisions related to the beyond the design accident 
management using organisational and technical measu-
res will be revised, the existing safety reference levels will 
be clarified with respect to the IAEA Safety Standard SSR-
2/1 Safety of Nuclear Power Plants: Design Specific Safe-
ty Requirements, published in 2012. The proposed draft 
focuses extensively on safety aspects of spent nuclear 
fuel pools, and an entire chapter is dedicated to the as-
sessment of external impacts. After coordination of the 
draft by all the WENRA countries, the updated WENRA 
safety reference levels will be approved. In 2014 VATESI 
will begin reviewing the updated WENRA safety refe-
rence levels and, if needed, after their approval will up-
date the existing nuclear safety requirements and rules 
applicable to the finally shutdown Ignalina NPP. These 
activities will be included in the National Action Plan for 
nuclear safety improvement to be updated by VATESI. 
In December 2013 VATESI notified Lithuanian stakehol-
ders (Ignalina NPP, Lietuvos Energija UAB, Lithuanian 
Energy Institute, the Centre for Physical Sciences and 
Technology, Kaunas University of Technology) in writing 
that WENRA safety reference levels would be updated 
and that they may provide proposals regarding the do-
cument. Proposals of the wide public were also invited, 

and this information was posted on www.vatesi.lt.
The reference safety levels have been developed 

for the currently operated NPPs. With the aim to har-
monise these requirements for new nuclear power 
plants, in 2008–2009 WENRA RHWG discussed the tar-
geted qualitative and quantitative safety objectives 
that should be accomplished in designing new NPPs, 
and in 2010 issued the WENRA Position Paper Regar-
ding Safety Objectives in New Nuclear Power Plants. 
WENRA RHWG was actively working on the common 
positions on the individual nuclear safety problems 
and held discussions on various safety issues of new 
NPPs with industry representatives.

Results of these activities were summed up in the 
following WENRA RHWG documents published in 2013: 
WENRA RHWG Statement. Safety of new NPP designs, 
and WENRA RHWG Report. Safety of new NPP designs. 
These documents list provisions approved by WENRA 
countries, which should be implemented in the de-
signs of new NPPs. These documents supplement the 
previous WENRA publication Safety Objectives for 
New Power Reactors and provide more details on the 
position on application of a phased safety principle, 
management of accidents with core melt, assessment 
of an airplane crash event and other aspects related to 
radiation and nuclear safety. These documents empha-
sise the experience gained after the accident at Fuku-
shima Daiichi Nuclear Power Plant in Japan. VATESI, in 
drawing up legislation for nuclear safety regulation on 
licensing the design of the new nuclear power plant, 
will take into consideration conclusions and proposals 
included into the above documents.

The WENRA Programme for 
Harmonisation of Safety 
Requirements. Activities of the 
Working Group on Waste and 
Decommissioning (WGWD)

At the end of 2001 the Working Group on Waste 
and Decommissioning (WGWD) started the project 
for harmonisation of the requirements in force in the 
WENRA member countries on decommissioning of nu-
clear facilities and operation of radioactive waste stor-
age facilities. The goal of this assignment is to develop 
the safety reference levels, which will be binding to the 
WENRA member countries. If necessary, the national re-
quirements will be revised. The safety reference levels 
are drafted with regard to the already existing legal 
frameworks and international recommendations. 

At the end of 2005 WGWD drafted two reports, where 
the safety reference levels for decommissioning of nu-
clear facilities and operation of radioactive waste storage 
facilities were presented. At the beginning of 2006 these 
reports were officially published on the Internet. 

The WGWD member countries analysed their na-
tional legal frameworks and their practical implemen-
tation, and compared these for compliance with the 



WENRA saugos reikalavimų 
derinimo programa. Eksploatavimo 
nutraukimo ir radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo darbo grupės 
(WGWD) veikla

2001 m. pabaigoje Eksploatavimo nutraukimo ir radio-
aktyviųjų atliekų tvarkymo darbo grupė pradėjo projektą, 
skirtą WENRA šalyse galiojantiems reikalavimams eksploa-
tavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų eks-
ploatavimo srityse suderinti. Šio darbo tikslas  – sukurti 
rekomenduojamus saugos lygius, kuriais turės vadovautis 
WENRA šalys. Prireikus bus koreguojami nacionaliniai rei-
kalavimai. Rekomendaciniai saugos lygiai rengiami atsi-
žvelgiant į jau egzistuojančias teisines bazes bei tarptauti-
nes rekomendacijas. 

2005  m. pabaigoje WGWD darbo grupė parengė dvi 
ataskaitas, kuriose pristatė rekomendacinius eksploatavi-
mo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų eksploa-
tavimo saugos lygius. 2006  m. pradžioje šios ataskaitos 
oficialiai paskelbtos internete. 

WGWD grupės šalys atliko savo šalių teisės aktų bei jų 
praktinio įgyvendinimo analizę ir palygino, kaip teisės aktų 
sistema ir praktika atitinka rekomendacinius saugos lygius 
saugyklų ir BEO eksploatavimo nutraukimo srityse. Šių 
analizių rezultatus peržiūrėjo ir nagrinėjo kitų WGWD šalių 
specialistai, siekdami įsitikinti, kad visos valstybės vienodai 
interpretuoja nurodytus saugos lygių reikalavimus. 

2010 m. ir 2011 m. buvo paskelbtos naujos saugyklų ir 
BEO eksploatavimo nutraukimo rekomendacinių saugos 
lygių versijos, kurios parengtos išnagrinėjus šalių teisės 
aktų sistemas ir šios peržiūros rezultatus. Esminių pokyčių 
nustatant lygius nepadaryta – patobulintos kai kurios lygių 
formuluotės, panašios formuluotės sujungtos į vieną lygį ir 
pan. Visų šalių teisės aktų sistemos turės atitikti naujas for-
muluotes ir atitinkamai tie reikalavimai turės būti įgyven-
dinami praktikoje. 

2013 m. surengti du WGWD grupės susitikimai – Prahoje 
(Čekija) ir Trnavoje (Slovakija). Susitikimo Prahoje metu Lie-
tuva pristatė savo teisės aktų sistemos pakeitimus, kuriuos 
atliko tam, kad teisės aktų sistema visiškai atitiktų WENRA 
rekomendacinius saugyklų eksploatavimo saugos lygius. Vi-
siems pakeitimams pritarta be pastabų. Susitikimo Trnavoje 
metu Lietuva pristatė savo teisės aktų sistemos pakeitimus, 
kuriuos atliko tam, kad teisės aktų sistema visiškai atitiktų 
WENRA rekomendacinius BEO eksploatavimo nutraukimo 
saugos lygius. Dauguma pakeitimų buvo priimta. Norint 
atitikti likusius keturis rekomendacinius saugos lygius, reikės 
padaryti keletą pakeitimų teisės aktuose.

Minėtuose susitikimuose taip pat daug dėmesio skir-
ta radioaktyviųjų atliekų dėjimo į atliekyną rekomendaci-
niams saugos lygiams, parengtiems 2012 m. Dėl šių lygių 
eksploatuojančios organizacijos pateikė pastabų, pagal 
kurias jie bus redaguojami. Vėliau bus atliekama ta pati 
procedūra, kaip ir saugyklų ar BEO eksploatavimo nutrau-
kimo rekomendacinių saugos lygių atveju – šalys turės at-
likti savo teisės aktų atitikties saugos lygiams analizę ir ati-
tinkamai pakeisti teisės aktus, jei bus nustatyta neatitikčių. 

Veikla įgyvendinant ESPO 
konvencijos nuostatas

Naujų branduolinių elektrinių projektavimas, statyba 
ir eksploatavimas turi būti vykdomi laikantis visų tarptau-
tinių branduolinės ir radiacinės saugos bei aplinkosaugos 
reikalavimų, o vertinant poveikį kitoms valstybėms – Kon-
vencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste nuostatų (ESPO konvencija). 2009 m. pabaigoje 
Rusija ir Baltarusija pateikė šalia Lietuvos teritorijos pla-
nuojamų statyti branduolinių elektrinių poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentus. Branduolinės elektrinės statybai 
Baltarusijoje parinkta Astravo aikštelė (Gardino sritis) nuo 
Lietuvos sienos nutolusi tik 23 km, o nuo šalies sostinės Vil-
niaus, kuriame gyvena daugiau kaip pusė milijono gyven-
tojų, – tik apie 50 km. Nemano aikštelė Kaliningrado srityje 
yra 10–12 km į pietus nuo Lietuvos ir Rusijos sienos. Šios 
branduolinės elektrinės gali turėti tarpvalstybinį poveikį, 
todėl Lietuvos institucijos, tarp jų ir VATESI, dalyvavo šių 
objektų poveikio aplinkai vertinimo procese pagal ESPO 
konvenciją ir nagrinėjo abiejų šalių pateiktus su poveikio 
aplinkai vertinimu susijusius dokumentus.

2013 m. viduryje Baltarusija pateikė galutinę poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitą, kurią įvertinus paaiškėjo, kad 
ši pateikta galutinė poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 
niekuo nesiskiria ir yra identiška 2011  m. Lietuvos insti-
tucijoms pateiktai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. 
2013 m. spalio mėnesį iš Baltarusijos gauti papildomi at-
sakymai į Lietuvos keliamus klausimus, tačiau ir juose ne-
pateikiama naujos informacijos. 2013 m. pabaigoje gavusi 
Baltarusijos Respublikos Prezidento įsakymą dėl Baltarusi-
jos atominės elektrinės statybos, VATESI atkreipė dėmesį, 
kad toks įsakymas neatitinka ESPO konvencijos nuostatų, 
nes Baltarusija pagal šią konvenciją nėra užbaigusi povei-
kio aplinkai vertinimo proceso su Lietuva.

Rusija 2013 m. taip pat teikė Lietuvai papildomą infor-
maciją, susijusią su naujos atominės elektrinės projektu, 
tačiau į Lietuvos iškeltus klausimus neatsakyta. Lietuva ir 
toliau siekia, kad pirmiausia šis projektas būtų pristatytas 
mūsų šalies visuomenei, o vėliau vyktų konsultacijos su 
valstybinėmis institucijomis dėl visų neatsakytų klausimų.

Tiek Rusijos, tiek Baltarusijos 2009–2013 m. pateiktuo-
se dokumentuose ir atsakymuose į Lietuvos klausimus 
trūksta informacijos, susijusios su aikštelių vertinimu pagal 
TATENA reikalavimus, taip pat informacijos apie branduo-
linių elektrinių poveikio Lietuvos gyventojams vertinimą 
normalios eksploatacijos metu bei projektinių ir sunkiųjų 
avarijų atvejais, apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų 
dėjimą į atliekynus. VATESI siūlo iš kaimyninių valstybių rei-
kalauti, kad branduolinių elektrinių projektuose būtų įver-
tintas sunkiojo lėktuvo kritimas bei abiejų projektų atitik-
tis šiuolaikiniams branduolinės saugos, įskaitant Europos 
„streso testus“, reikalavimams. 

Abiejų kaimyninių šalių planuojamų branduolinių elek-
trinių poveikio aplinkai vertinimo derinimas su Lietuva pa-
gal ESPO konvenciją dar nėra baigtas ir šiems klausimams 
VATESI ir toliau skirs ypatingą dėmesį. Dėl galimo šių objek-
tų pavojaus Lietuvos teritorijai VATESI specialistai sieks, kad 
į jų keliamus klausimus būtų pateikti atsakymai, iš kurių 

safety reference levels set for the operation of storage 
facilities and decommissioning of nuclear facilities. The 
results of these analyses were reviewed and analysed by 
specialists of other WGWD member countries to ascer-
tain that all the member countries consistently interpret 
the requirements of the safety reference levels. 

The new revisions of the safety reference levels 
for operation of storage facilities and decommission-
ing of nuclear facilities, which were developed after 
reviewing the national legal frameworks of the mem-
ber countries and analysing the results of the above 
review, were published in 2010 and 2011. No essential 
adjustments in the safety reference levels were made: 
the definitions of some levels were adjusted; some 
similar definitions were merged into one, etc. The le-
gal frameworks of all member countries will have to 
comply with the new safety reference levels, and these 
requirements will have to be implemented in practice. 

In 2013 two meetings of the WGWD were arranged 
in Prague (the Czech Republic) and in Tranava (Slova-
kia). During the meeting in Prague, Lithuania present-
ed amendments to its legal framework so that it is fully 
adapted to the new WENRA safety reference levels for 
operation of storage facilities. All the amendments 
were approved without comments. During the meet-
ing in Trnava Lithuania presented amendments to its 
legal framework so that it is fully adapted to the new 
WENRA safety reference levels for decommissioning 
of nuclear facilities. The majority of the amendments 
were accepted, however in order to comply with the 
four remaining safety reference levels additional legal 
amendments will be needed.

The above meetings also focused extensively on 
safety reference levels for radioactive waste disposal 
to repositories published in 2012. These levels will be 
revised based on the comments provided by operat-
ing organisations. Later the same procedure, which is 
applicable to the safety reference levels for the storage 
facilities or decommissioning, will be undertaken: the 
member countries will have to perform their legislation 
analysis for compliance with the safety reference levels 
and to respectively amend it, if non-compliances are 
found.  

Activities in implementing 
the provisions of the Espoo 
Convention

Design, construction and operation of new nucle-
ar power plants have to be carried out in compliance 
with all international requirements on nuclear, radiation 
safety and environmental protection, and during as-
sessment of their impact on other countries – by the 
Convention on Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context (the Espoo Convention). As of 
late 2009, Russia and Belarus submitted environmen-
tal impact assessment documents of the new nuclear 
power plants planned close to the territory of Lithua-

nia. The site chosen for the construction of the nuclear 
power plant in Belarus in Astravets (Grodno District) is 
only 23 km from Lithuania, and is 50 km from the cap-
ital of Lithuania, Vilnius with a population exceeding 
half a million people. The Neman site in the Kalinin-
grad Region is 10–12 km to the South of the Lithua-
nian – Russian border. The operation of both nucle-
ar power plants can have a trans-boundary impact; 
therefore the authorities of Lithuania, including VATE-
SI, took part in the environmental impact assessment 
of these facilities in line with the Espoo Convention, 
and reviewed the documents related to the environ-
mental impact assessment, which had been submitted 
by both countries.

In the middle of 2013 Belarus submitted the final 
Environmental Impact Assessment Report. Its evalua-
tion disclosed that it was identical to the Environmen-
tal Impact Assessment Report submitted to Lithua-
nian institutions in 2011. In October 2013 additional 
answers to Lithuanian questions were received from 
Belarus, but they did not provide new information. At 
the end of 2013 when the Order of the President of the 
Republic of Belarus was received on the construction 
of the nuclear power plant, VATESI noted that the or-
der was not in compliance  with the ESPO Convention, 
as Belarus had not finalised the environmental impact 
assessment process with Lithuania, as prescribed by 
the Convention.

Russia also submitted additional information relat-
ed to the project of the new nuclear power plant in 
2013, but questions raised by Lithuania remained un-
answered. Lithuania continues to aim that this project 
will be firstly presented to the Lithuanian public fol-
lowed by consultations with state institutions address-
ing all the unanswered questions.

After reviewing the documents submitted in 2009-
2013 by Russia and Belarus and their replies to the 
questions of Lithuania, it was noted that the following 
information was lacking: information related to the 
site evaluation according to the IAEA requirements, 
information on impact assessment of the nuclear pow-
er plants on the Lithuanian population during normal 
operation and in case of the design basis and severe 
accidents, information on radioactive waste manage-
ment and its disposal to repositories. VATESI proposed 
to further demand that both neighbouring states 
submit the assessment of a large aircraft crash in the 
designs of both power plants and that both designs 
comply with the modern nuclear safety requirements, 
including European requirements for “stress tests”. 

Lithuanian approval of the environmental impact 
assessment of the nuclear power plants planned by 
both neighbouring countries under the Espoo Con-
vention has not been completed yet, and VATESI will 
continue to focus on these points. Due to the potential 
hazards of both facilities to the territory of Lithuania, 
VATESI specialists will further aim to get responses to 
their questions, confirming that the nuclear power 
plants will be designed and fully built according to 



VATESI ir TATENA ekspertai
IAEA TC experts in VATESI

TATENA ir kitų JT organizacijų būstinė Vienoje
IAEA and other UN organisation headquarters in Vienna

būtų aišku, kad šios branduolinės elektrinės bus suprojek-
tuotos ir pastatytos pagal visus TATENA ir kitus tarptauti-
nius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus.

TATENA bendradarbiavimo 
projektai

2013 m. VATESI koordinavo Lietuvos specialistų da-
lyvavimą devyniuose TATENA Europos regioninio tech-
ninio bendradarbiavimo projektuose branduolinės sau-
gos ir energetikos srityje:

RER/2/006  – saugos infrastruktūros kūrimas valsty-
binei branduolinės energetikos programai įgyvendinti;

RER/2/008  – reguliuojančių institucijų gebėjimų 
stip rinimas licencijuojant ir prižiūrint naujo dizaino III ir 
III+ kartos branduolines elektrines;

RER/9/110 – reguliuojančių institucijų gebėjimų pa-
tikrinimų srityje ir patikrinimų programų stiprinimas;

RER/9/111 – nacionalinės branduolinės ir radiacinės 
saugos infrastruktūros kūrimas;

RER/9/112 – reguliuojančių institucijų vadybos, vei-
klos organizavimo ir efektyvumo stiprinimas;

RER/9/119 – parama plėtojant žmogiškuosius ištek-
lius branduolinio saugumo srityje;

RER/9/124  – branduolinių elektrinių eksploatacijos 
saugos gerinimas;

RER/9/125 – branduolinės saugos vertinimo gebėji-
mų stiprinimas, naudojant saugos įvertinimo, švietimo 
ir mokymo programą;

RER/9/126 – saugos vertinimo gebėjimų didinimas, 
saugos vertinimų suderinimas bei sinergijos plėtotė at-
liekant deterministinę ir tikimybinę saugos analizę.

Taip pat VATESI toliau vykdė 2012–2013 m. TATENA 
nacionalinį projektą LIT/9/010 „Branduolinės saugos re-
guliavimo institucijos ir kitų institucijų gebėjimų licenci-
juojant naują AE stiprinimas“. 

2013 m. 67 Lietuvos atstovai iš VATESI, VĮ Ignalinos 
atominės elektrinės, UAB „Lietuvos energija“ ir moksli-
nių techninės paramos organizacijų dalyvavo TATENA 
nacionalinio, regioninių ir kitų projektų renginiuose. 
Šie specialistai turėjo galimybę susipažinti su pažangia 
praktika ir keliamais reikalavimais įvairiose branduoli-
nės ir radiacinės saugos užtikrinimo bei saugos vertini-
mo srityse, užmegzti kontaktus su užsienio kolegomis. 

Naujasis TATENA nacionalinis projektas „Branduo-
linės saugos reguliavimo institucijos ir kitų institucijų 
stiprinimas ruošiantis galimam naujos branduolinės 
elektrinės licencijavimui“ TATENA valdybos patvirtintas 
2014–2015 m. laikotarpiui. 

all IAEA and other international nuclear and radiation 
safety requirements.

IAEA cooperation projects

In 2013 VATESI coordinated the participation of 
Lithuanian specialists in nine IAEA European regional 
projects for technical cooperation in the area of nucle-
ar safety and nuclear energy:

RER/2/006 – Establishing a Safety Infrastructure for 
a National Nuclear Power Programme;

RER/2/008 – Strengthening Regulatory Capabilities 
for Licensing and Overseeing New Designs of Genera-
tion III and III+ Nuclear Power Plants;

RER/9/110 – Strengthening the Inspection Capabil-
ities and Programmes of the Regulatory Authorities;

RER/9/111 – Establishing a Sustainable National 
Regu latory Infrastructure for Nuclear and Radiation 
Safety;

RER/9/112 – Enhancing Management, Organiza-
tion and Effectiveness of the Regulatory Authorities;

RER/9/119 – Supporting Human Resource Develop-
ment in Nuclear Security;

RER/9/124 – Improving Operational Safety of Nu-
clear Power Plants;

RER/9/125 – Strengthening Nuclear Safety Assess-
ment Capabilities through the use of the Safety As-
sessment, Education and Training Programme;

RER/9/126 – Advancing Safety Assessment Capa-
bilities, Harmonizing Safety Assessments and Creating 
Synergy between Deterministic and Probabilistic Safe-
ty Analyses.

Furthermore, VATESI continued implementing the 
IAEA national project LIT/9/010 – Strengthening the 
Nuclear Safety Regulatory Authority and Other Insti-
tutions in the Licensing of a New Nuclear Power Plant, 
2012-2013. 

Sixty-seven representatives of Lithuania from VAT-
ESI, Ignalina NPP, Lietuvos Energija UAB and technical 
support organisations attended the events under IAEA 
national, regional and other projects. The specialists 
had the opportunity to familiarise themselves with 
advanced practice and requirements set in various 
nuclear and radiation safety assurance and safety as-
sessment areas, to establish contacts with their foreign 
colleagues. 

The new IAEA national project, Strengthening the 
Nuclear Safety Regulatory Authority and Other Insti-
tutions for the Possible Licensing of a New Nuclear 
Power Plant, was approved by the IAEA Board for the 
period of 2014–2015. 
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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 
BSR – branduolinės saugos reikalavimai
Bq – bekerelis, tarptautinės matavimo sistemos vienetas, 
naudojamas radioaktyviųjų medžiagų aktyvumui matuoti
B1 – panaudoto branduolinio kuro saugyklos projektas 
B19-1 – labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų sau-
gyklos projektas
DPCK – daugkartinės priverstinės cirkuliacijos kontūras
EEPIC – Europos eksploatavimo patirties informacinis 
centras 
EK – Europos Komisija 
ENSREG – Europos branduolinę saugą reguliuojančių ins-
titucijų grupė 
EO – eksploatuojanti organizacija 
EPREV – Avarinės parengties peržiūros ekspertų misija
ES – Europos Sąjunga 
ESPO – konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarp-
valstybiniame kontekste
EURATOM – Europos atominės energijos bendrija
FTMC – Fizinių ir technologijos mokslų centras 
HLG – Branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio 
atstovų grupė
Ignalinos AE – Ignalinos atominė elektrinė
INES – Tarptautinė branduolinių įvykių skalė 
IRRS – Jungtinė reguliavimo veiklos įvertinimo misija 
IRRT – Tarptautinė branduolinės saugos reguliavimo įverti-
nimo misija 

LPBKS – laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla
MBZ – medžiagų balanso zona 
mSv – milisivertas (apšvitos vienetas) 
MTPO – mokslinės techninės paramos organizacijos 
NB8 – aštuonių Šiaurės ir Baltijos valstybių bendradar-
biavimas 
NSG – Branduolinių medžiagų tiekėjų grupė
NTD – normatyviniai techniniai dokumentai 
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
SARIS – branduolinę energetiką reguliuojančios instituci-
jos veiklos įsivertinimo metodologija
SIP – saugos gerinimo programa
TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra
VAE – UAB Visagino atominė elektrinė 
VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VBBUS – Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo 
sutartis 
WENRA – Vakarų Europos valstybių branduolinės saugos 
reguliatorių asociacija
WGNS – Branduolinės saugos gerinimo veiklos darbo grupė
WGWD – WENRA Eksploatavimo nutraukimo ir radioakty-
viųjų atliekų tvarkymo darbo grupė
WG2 – ENSREG Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbo 
grupė
WIG – WENRA Inspekcijų darbo grupė

Santrumpos
AHGNS – the Ad-Hoc Group on Nuclear Security of the Coun-
cil of Europe;
ALARA – the principle of optimisation of radiation protection 
(as low as reasonably achievable);
NPP – the nuclear power plant; 
NF – the nuclear facility;
NSG – the Nuclear Suppliers’ Group; 
B1 – the project for construction of the spent nuclear fuel sto-
rage facility; 
B19-1 – the project of a very low activity radioactive waste 
storage facility; 
NSR – the nuclear safety requirements;
Bq – the becquerel (the international measurement unit of 
radioactivity);
CPST – the Centre for Physical Sciences and Technology; 
The European Clearinghouse – the European Clearinghouse 
on Operating Experience Feedback for Nuclear Power Plants; 
EC – the European Commission; 
ENSREG – the European Nuclear Safety Regulatory Group; 
OO – the operating organization; 
EPREV – the Emergency Preparedness Review Service;
EU – the European Union; 
ESPO – Convention on Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context;
EURATOM – the European Atomic Energy Community;
HLG – the High Level Group on Nuclear Safety and Waste Ma-
nagement;
Ignalina NPP – Ignalina Nuclear Power Plant;
INES – the International Nuclear and Radiological Event 
Scale; 
IRRS – the Integrated Regulatory Review Service; 

IRRT – the International Regulatory Review Team; 
ISNF SF – the interim spent nuclear fuel storage facility;
MBZ – the material balance zone; 
MFCC – the main cooling circuit;
mSv – the millisievert (exposure measurement unit); 
TSO – the technical support organisations; 
NB8 – the cooperation of eight Nordic and Baltic States; 
NSG – the Nuclear Suppliers’ Group;
MTD – the mandatory technical documents; 
EIA – the environmental impact assessment;
SNF – the spent nuclear fuel;
SNF SF – the dry type storage facility for spent nuclear fuel;
SPNFA – the spent nuclear fuel assembly releasing heat;
RATA – the Radioactive Waste Management Agency; 
RBMK – the high power channel-type reactor;
RHWG – the WENRA Reactor Harmonisation Working Group;
SARIS – the self-assessment tool (the Self-Assessment of the 
Regulatory Infrastructure for Safety);
SIP – the safety improvement programme;
VAE – Visagino Atominė Elektrinė UAB; 
CTBT – the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; 
VATESI – the State Nuclear Power Safety Inspectorate;
IAEA – the International Atomic Energy Agency;
WENRA – the Western European Nuclear Regulators Associa-
tion;
WGNS – the Working Group on Nuclear Safety;
WGWD – the WENRA Working Group on Waste and Decom-
missioning;
WG2 – the ENSREG Working Group on Waste Management;
WIG – the Working Group on Inspection of Components and 
Structures.

List of Abbreviations
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