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Eil.
Nr.

Teisės akto, kurį būtina
peržiūrėti ar parengti*,
pavadinimas**

Rengėjas/
peržiūrintis
asmuo

Atsakingas padalinys
ir
derinantys padaliniai

Asmenys,
kuriems
dokumentas
turi
būti
pateiktas
išvadoms,
pastaboms
ir
pasiūlymams**
*,
kitos
pastabos

Teisės akto
projekto
parengimo
etapas,
siekiamas
įgyvendinti
per metus

1.

Lietuvos
Respublikos
branduolinės
energijos
įstatymas (įstatymo 13, 21 ir
24 straipsnių pakeitimas)

Evaldas
Kimtys,
Kristina
Palevičienė

Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,

EM, TM, ŪM, Pateikimas
ETD
tvirtinimui
Suderinim
as
su
padaliniais

Poreikio
pagrindimas
(pažymima,
ar
yra
numatomas
naujo teisės
akto parengimas,
galiojančio
teisės akto
pakeitimas,
pripažinimas
netekusiu
galios
ar
galiojančio
teisės akto
peržiūra)
Pakeitimas

Trumpas naujo teisės
akto ar naujos teisės
akto
redakcijos
aprašymas (nurodyti
teisės akto tikslą,
reguliavimo
sritį,
argumentus,
kodėl
reikia parengti naują
teisės aktą ar naują
teisės akto redakciją,
taip pat kokius teisės
aktus reikės pakeisti
ar
peržiūrėti
atsižvelgiant
į
planuojamą
rengti
teisės aktą) ****

1) 2014 m. liepos 8 d.
Tarybos
direktyvos
2014/87/Euratomas,
kuria iš dalies keičiama
direktyva
2009/71/Euratomas,
kuria
nustatoma
Bendrijos branduolinių

2
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Projektų valdymo
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius

įrenginių branduolinės
saugos
sistema,
nuostatų perkėlimas.
2) Atsižvelgiant į vidaus
audito
išvadas,
į
įstatymą
planuojama
įtraukti nuostatą dėl
VATESI
inspektorių
kaip
pareigybės
pavadinimo įteisinimo.

2.

Lietuvos
Respublikos
branduolinės
energijos
įstatymas (įstatymo 2, 7, 15,
16, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
29, 33, 35, 36, 50 straipsnių
pakeitimas ir papildymas
501 straipsniu)

Ugnė
Adomaitytė,
Stasys
Stasiūnas,
Rimantas
Daubaras,
Renaldas
Sabas,
Evaldas
Kimtys

Atsakingas:
AD Teisės ir personalo
skyrius
Derinantys:
Projektų valdymo
skyrius

EM, TM, ETD, Pateikimas
ŪM, IAE, UAB tvirtinimui
„VAE SPB“

Pakeitimas

3.

Lietuvos
Respublikos Marius
branduolinės
saugos Gutaravičius
įstatymas (2 straipsnio
pakeitimas ir papildymas ir
papildymas 341 straipsniu)

Atsakingas:
Sistemų ir komponentų
skyrius
Derinantys:

EM, TM, AM, Pateikimas
ŪM, IAE, UAB tvirtinimui
„VAE
SPB“,
Nacionalinis

Pakeitimas

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Projektas
rengiamas
apjungiant šiuos du
2015
m.
rengtus
projektus: 1) Lietuvos
Respublikos
branduolinės energijos
įstatymas (įstatymo 2,
20 ir 22 straipsnių
pakeitimas);
2) Lietuvos Respublikos
branduolinės energijos
įstatymas (įstatymo 2, 7,
15, 16, 19, 22, 23, 24,
25, 29, 33, 35, 36, 50
straipsnių pakeitimas ir
papildymas
501
straipsniu).
Bus
rengiami
pasiūlymai
dėl
pakeitimų, susijusių su
saugai
svarbių
branduolinės

3

4.

5.

Lietuvos
Respublikos Evaldas
branduolinės
saugos Kimtys
įstatymas (įstatymo 2, 17,
30, 32, 39, 41 straipsnių
pakeitimas)

Lietuvos
Respublikos
branduolinės
saugos
įstatymas (įstatymo 4, 6, 10,
12, 16, 23, 27, 28, 31, 47, 48

Ugnė
Adomaitytė,
Stasys
Stasiūnas,

AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Priežiūros skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius
Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Projektų valdymo
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius
Atsakingas:
AD Teisės ir personalo
skyrius
Derinantys:

akreditavimo
biuras prie ŪM

energetikos
objekto
konstrukcijų, sistemų ir
komponentų techninės
būklės vertinimu.
Punkto pakeitimai:
2016-07-15
įsakymas
Nr. 22.3-127

EM, TM, ŪM, Pateikimas Pakeitimas
ETD
tvirtinimui
Suderinim
as
su
padaliniais

SM, ŪM, TM, Pateikimas
EM, ETD, IAE , tvirtinimui
UAB
„VAE
SPB“

Pakeitimas

2014 m. liepos 8 d.
Tarybos
direktyvos
2014/87/Euratomas,
kuria iš dalies keičiama
direktyva
2009/71/Euratomas,
kuria
nustatoma
Bendrijos branduolinių
įrenginių branduolinės
saugos
sistema,
nuostatų perkėlimas.

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Projektas
rengiamas
apjungus šiuos teisės
aktų projektus, rengtus
2015 m.:

4
straipsnių
ir
penktojo Kristina
skyriaus
pavadinimo Palevičienė
pakeitimas ir įstatymo
papildymas 61, 221, 241 ir
261 straipsniais)

Saugos analizės
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Branduolinių
medžiagų kontrolės ir
fizinės saugos skyrius,
Projektų valdymo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Priežiūros skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius, Visuomenės
informavimo skyrius

1) Lietuvos Respublikos
branduolinės
saugos
įstatymas (įstatymo 4,
10, 12, 16, 23, 28 ir 31
straipsnių ir penktojo
skyriaus
pavadinimo
pakeitimas ir įstatymo
papildymas 221, 241 ir
261 straipsniais).
Projektas
skirtas
papildyti nuostatomis,
susijusiomis
su
branduolinio kuro ciklo,
branduolinių ir daliųjų
medžiagų
vežimo,
pakuočių
ir
specialiosios
formos
medžiagų konstrukcijos
sertifikatų ir užsienio
valstybės
kompetentingos
institucijos
išduoto
pakuotės konstrukcijos
sertifikato pripažinimo
išdavimu. Šių nuostatų
poreikis kyla iš Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimo
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2002 m.
gegužės 21 d. nutarimo
Nr. 704 „Dėl įgaliojimų
suteikimo
pavojingų

5
krovinių
vežimo
automobilių
ir
geležinkelių keliais ir su
tuo susijusios veiklos
srityse“.
Projektu
siekiama
įtvirtinti
nuostatas, susijusias su
suinteresuotų asmenų
(visuomenės) įtraukimu
į sprendimų, susijusių su
esminiais
veiklos
branduolinės
energetikos
srityje
vykdymo
etapais,
priėmimo procesą.
2) Lietuvos Respublikos
branduolinės
saugos
įstatymas (6, 27, 47, 48
straipsnių pakeitimas ir
papildymas
61
straipsniu),
kuris
rengiamas siekiant:
1) įgyvendinti Poveikio
priemonių taikymo ūkio
subjektams pagrindinių
nuostatų koncepcijos,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2012 m.
spalio 24 d. nutarimu
Nr. 1304 „Dėl Poveikio
priemonių taikymo ūkio
subjektams pagrindinių
nuostatų
koncepcijos

6
patvirtinimo“, nuostatas
(ištaisyti
koncepcijos
11.12
papunktyje
nurodytus
trūkumus,
įgyvendinti 25 ir 27
punktų
nuostatas,
skirtas
įstatyme
detalizuoti ekonominių
sankcijų
(baudų)
skyrimo
svarbiausius
procedūrinius
aspektus);
2) įtvirtinti ir detalizuoti
įstatyme
specialų
pradėjusių
verslą
statusą, mažareikšmių
teisės aktų reikalavimų
pažeidimų vertinimo,
išankstinio
įsipareigojimo dėl teisės
aktų nuostatų taikymo,
vadovavimosi
rašytinėmis ir (arba)
viešai
paskelbtomis
konsultacijomis
ūkio
subjektams principus,
nurodytus
Institucijų
atliekamų
priežiūros
funkcijų optimizavimo
gairių
apraše,
patvirtintame Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2010 m.
gegužės 4 d. nutarimu

7

6.

Lietuvos
branduolinės
įstatymo
(papildymas
straipsniu)

Respublikos Ugnė
saugos Adomaitytė
pakeitimas
nauju

EM, TM, ETD,
Atsakingas:
AD Teisės ir personalo ŪM, IAE, UAB
skyrius
„VAE SPB“
Derinantys:
Saugos analizės
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Branduolinių
medžiagų kontrolės ir

Pateikti
Pakeitimas
tvirtinimui
Suderinim
as
su
padaliniais

Nr. 511 „Dėl institucijų
atliekamų
priežiūros
funkcijų
optimizavimo“;
3) pašalinti dabartinio
reglamentavimo
neaiškumus
dėl
poveikio
priemonių
taikymo,
jas
diferencijuojant
atsižvelgiant
į
pažeidimo
pavojingumą,
aiškiai
nustatant
aplinkybes,
kada kiekviena Lietuvos
Respublikos
branduolinės
saugos
įstatyme
nustatyta
poveikio
priemonė
taikoma
ūkio
subjektams ir nuosekliai
reglamentuoti
pažeidimų,
nustatytų
branduolinės
saugos
srityje, šalinimą.
Projektu
siekiama
įtvirtinti
nuostatas,
susijusias suinteresuotų
asmenų (visuomenės)
įtraukimu į sprendimų,
susijusių su esminiais
veiklos
branduolinės
energetikos
srityje

8

7.

Lietuvos
Respublikos
administracinių
nusižengimų kodekso 321
straipsnio
pakeitimo
įstatymo projektas

Ugnė
Adomaitytė,
Renaldas
Sabas

8.

Lietuvos
Respublikos Asta
Vyriausybės
2000
m. Navagrockienė
gruodžio 15 d. nutarimas
Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių
sąrašo
ir
Valstybės
rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo
taisyklių
patvirtinimo“

fizinės saugos skyrius,
Projektų valdymo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Priežiūros skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius, Visuomenės
informavimo skyrius
Atsakingas:
AD Teisės ir personalo
skyrius
Derinantys:
Saugos analizės
skyrius

Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
Finansų ir apskaitos
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius,
Priežiūros skyrius,
Viršininko

vykdymo
etapais,
priėmimo procesą.

EM, TM

Pateikimas
tvirtinimui

Pakeitimas

Nėra

Pateikimas
tvirtinimui

Pakeitimas

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Pakeitimas
bus
rengiamas ir teikiamas
tvirtinimui kartu su
Lietuvos Respublikos
branduolinės energijos
įstatymo pakeitimais,
susijusiais
su
branduolinės
energetikos
aikštelės
sąvokos pakeitimu.
Teisės aktas peržiūrimas
kasmet vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo 5
straipsnio 3 dalimi.
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9.

10.

pavaduotojas
branduolinei saugai,
Viršininko
pavaduotojas
radiacinei saugai,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, AD
Teisės ir personalo
skyrius
VRM,
Atsakingas:
Branduolinių medžiagų KAM
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius

Lietuvos
Respublikos Jurgita
Vyriausybės
2012
m. Jarmalavičiūtė
vasario 2 d. nutarimas Nr.
127
„Dėl
Numatomų
grėsmių
nustatymo
ir
persvarstymo
bei
informacijos
teikimo
Valstybinei
atominės
energetikos
saugos
inspekcijai tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Lietuvos
Respublikos Birutė Purlienė Atsakingas:
Vyriausybės
2012
m.
Projektų valdymo
birželio 20 d. nutarimas Nr.
skyrius
722 „Dėl Branduolinės
Derinantys:
energetikos srities veiklos
AD Teisės ir personalo
licencijų
ir
leidimų
skyrius, Saugos
išdavimo
taisyklių
analizės skyrius,

EM, TM

VSD, Pateikimas
tvirtinimui

Pakeitimas

Teisės
aktas
bus
papildomas
nuostatomis, detaliau
reglamentuosiančiomis
numatomos
grėsmės
nustatymo procesą.

Pateikimas
Pakeitimas
tvirtinimui
Suderinimas
su
padaliniais
Pateikimas
derinti

Projektu bus siekiama
patikslinti dokumentų,
teiktinų licencijoms ir
leidimams gauti, sąrašus
atsižvelgiant į teisės
aktų pasikeitimus ir
sukauptą patirtį.

10
patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
1998 m. sausio 27 d.
nutarimo Nr. 103 „Dėl
Veiklos
branduolinėje
energetikoje licencijavimo
nuostatų patvirtinimo“ ir jį
keitusio
nutarimo
pripažinimo
netekusiais
galios“

11.

Lietuvos
Respublikos Ugnė
Vyriausybės
2012
m. Adomaitytė
lapkričio 21 d. nutarimas
Nr. 1406 „Dėl Valstybinės
atominės
energetikos
saugos inspekcijos nuostatų
patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
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 keitusio
nutarimo
pripažinimo
netekusiais galios“

Sistemų ir komponentų
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius
Atsakingas:
AD Teisės ir personalo
skyrius
Derinantys:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Branduolinių
medžiagų kontrolės ir
fizinės saugos skyrius

padaliniam
s

EM, VRM, TM

Pateikimas
tvirtinimui

Pakeitimas

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Pakeitimas
būtinas
siekiant suderinti teisės
akto
nuostatas
su
Lietuvos Respublikos
radiacinės
saugos
įstatymo Nr. VIII-1019
2, 6, 7, 71, 8, 83, 84, 10,
11, 15, 21, 23 straipsnių
pakeitimo,
įstatymo
papildymo 85, 86, 151
straipsniais ir 81, 82
straipsnių pripažinimo
netekusiais
galios
įstatymo nuostatomis.

11
12.

VATESI viršininko 1995 m. Rimantas
sausio 20 d. patvirtinti „AE Daubaras
eksploatuojanti
organizacija:
Bendrieji
reikalavimai“

Atsakingas:
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius
Derinantys:
Saugos analizės
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius,
Priežiūros skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Finansų ir apskaitos
skyrius, Branduolinių
medžiagų kontrolės ir
fizinės saugos skyrius,
Projektų valdymo
skyrius, AD Teisės ir
personalo skyrius

Nėra

Pateikimas Pripažinimas
tvirtinimui
netekusiu
Suderinim galios
as
su
padaliniais

Dalis galiojančio teisės
akto nuostatų neatitinka
šiuo metu galiojančių
teisės aktų arba yra
įtrauktos į kitus teisės
aktus. Dalis teisės akto
nuostatų turėtų būti
perkelta į Branduolinės
saugos
reikalavimus
„Vadybos
sistemos“,
Branduolinės
saugos
reikalavimus
„Reikalavimai
licencijuojamą veiklą
branduolinėje
energetikoje vykdančių
organizacijų personalo
vadybai“, Branduolinės
saugos
reikalavimus
„Branduolinių
elektrinių
vadovaujančių
darbuotojų atestavimo
tvarkos aprašas“ (prieš
tai atsiradus teisiniam
pagrindui Branduolinės
energijos
įstatyme,
kurio
pakeitimai
rengiami vadovaujantis
į Planą įtrauktu Lietuvos
Respublikos
branduolinės energijos
įstatymo 2, 7, 15, 16, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 29,

12
33, 35, 36, 50 straipsnių
pakeitimo ir papildymo
501 straipsniu pakeitimo
įstatymu). Tai padarius
šiuo metu galiojantis
teisės aktas turėtų būti
pripažįstamas netekusiu
galios.
13.

Branduolinės
saugos Rimantas
reikalavimai „Branduolinių Daubaras
elektrinių
vadovaujančių
darbuotojų
atestavimo
tvarkos aprašas“

IAE,
Atsakingas:
Eksploatavimo
„VAE
patirties analizės
ŪM
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Projektų valdymo
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Priežiūros skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius

UAB Pateikimas
SPB“, tvirtinimui

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti branduolinės
elektrinės
vadovų
atestavimo tvarką tam,
kad
būtų
galima
užtikrinti
tinkamą
vadybos
sistemos
reguliavimo
srities
priežiūrą. Teisės akto
projekte
esančioms
nuostatoms
įtvirtinti
būtini
Lietuvos
Respublikos
branduolinės energijos
įstatymo 2, 7, 15, 16, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 29,
33, 35, 36, 50 straipsnių
pakeitimo ir papildymo
501 straipsniu pakeitimo
įstatymo pakeitimai.
Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177

13
14.

15.

Branduolinės
saugos Stasys
reikalavimai „Branduolinio Stasiūnas
kuro ciklo, branduolinių ir
daliųjų medžiagų vežimo
sertifikatų išdavimas“

Branduolinės
reikalavimai
„Deterministinė
analizė“

saugos Vladislav
Legenis
saugos

Atsakingas:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius
Derinantys:
Saugos analizės
skyrius, AD Teisės ir
personalo skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Branduolinių
medžiagų kontrolės ir
fizinės saugos skyrius

Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,

SAM, ŪM, IAE, Pateikimas
tvirtinimui
RATA
Pateikimas
derinti
padaliniams

EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“, ŪM
derinti
padaliniams

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
parengti reikalavimus
branduolinio kuro ciklo,
branduolinių ir daliųjų
medžiagų
vežimo,
pakuočių
ir
specialiosios
formos
medžiagų konstrukcijos
sertifikatų ir užsienio
valstybės
kompetentingos
institucijos
išduoto
pakuotės konstrukcijos
sertifikato pripažinimo
išdavimui. Teisės aktas
bus tvirtinamas priėmus
Lietuvos Respublikos
branduolinės energijos
įstatymo
atitinkamus
pakeitimus.
Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti pagrindinius
branduolinės
saugos
reikalavimus
deterministinės saugos
analizės
atlikimui.
Naujas teisės aktas būtų
derinamas
su
galiojančiais
teisės
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16.

17.

Branduolinės
saugos Marius
taisyklės
„Branduolinės Gutaravičius
elektrinės
reaktoriaus
aušinimo sistemos“

Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius
EM, UAB „VAE Pateikimas
Atsakingas:
Sistemų ir komponentų SPB“, ŪM
tvirtinimui
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Priežiūros skyrius

Branduolinės
saugos Kęstutis Sabas Atsakingas:
taisyklės
„Branduolinės
Sistemų ir komponentų
elektrinės
reaktoriaus
skyrius
apsauginio
gaubto
Derinantys:
sistemos“
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir

EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“, ŪM
tvirtinimui

aktais,
pakeitimų
galiojančiuose
teisės
aktuose nenumatoma.
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti branduolinės
elektrinės reaktoriaus
aušinimo
sistemų
projektavimo, taisykles.
Naujas teisės aktas būtų
derinamas
su
galiojančiais
teisės
aktais,
pakeitimų
galiojančiuose
teisės
aktuose nenumatoma.
Šiomis
branduolinės
saugos taisyklėmis bus
įgyvendinami
Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Branduolinės
elektrinės projektas“.
Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti reikalavimus
branduolinės elektrinės
apsauginio
gaubto
konstrukcijų sistemų ir
komponentų projektui.
Naujas teisės aktas būtų
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radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Priežiūros skyrius

18.

Branduolinės
saugos Evaldas
reikalavimai „Branduolinės Kimtys
elektrinės projektas“

Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius, Priežiūros
skyrius, Eksploatavimo

derinamas
su
galiojančiais
teisės
aktais,
pakeitimų
galiojančiuose
teisės
aktuose nenumatoma.
Šiomis
branduolinės
saugos taisyklėmis bus
įgyvendinami
Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Branduolinės
elektrinės projektas“.
UAB
„VAE Pateikimas
SPB“,
AM, tvirtinimui
VRM, EM, ŪM,
ETD

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti bendruosius
saugos
užtikrinimo
principus
ir
reikalavimus
branduolinės elektrinės
projektui. Naujas teisės
aktas būtų derinamas su
galiojančiais
teisės
aktais,
pakeitimų
galiojančiuose
teisės
aktuose nenumatoma.
Kitas šio teisės akto
tikslas – 2014 m. liepos
8 d. Tarybos direktyvos
2014/87/Euratomas,
kuria iš dalies keičiama
direktyva
2009/71/Euratomas,
kuria
nustatoma

16
patirties analizės
skyrius

19.

20.

Branduolinės
saugos Evaldas
reikalavimai „Branduolinės Kimtys
elektrinės eksploatavimas“

Branduolinės
saugos Marius
reikalavimai „Branduolinės Gutaravičius
energetikos objekto saugai
svarbių
konstrukcijų,
sistemų ir komponentų

Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius, Priežiūros
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius
Atsakingas:
Sistemų ir komponentų
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,

Bendrijos branduolinių
įrenginių branduolinės
saugos sistema, tam
tikrų
nuostatų
perkėlimas.
UAB
„VAE Pateikimas
SPB“,
AM, derinti
VRM, EM, ŪM padaliniams

EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“, IAE, ŪM, tvirtinimui
Nacionalinis
akreditavimo
biuras prie ŪM

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti bendruosius
saugos
užtikrinimo
principus
ir
reikalavimus
branduolinės elektrinės
eksploatavimui. Naujas
teisės
aktas
būtų
derinamas
su
galiojančiais
teisės
aktais,
pakeitimų
galiojančiuose
teisės
aktuose nenumatoma.

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Dokumentas
bus
aktas
rengiamas atsižvelgiant
į Lietuvos Respublikos
branduolinės
saugos
įstatymo
pakeitimus,
kurie planuojami 2016
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techninės
vertinimas“

21.

būklės

VATESI viršininko 2001 m. Rimantas
gruodžio 29 d. įsakymas Nr. Daubaras
57
„Dėl
Branduolinės
energetikos
objektus
eksploatuojančių
organizacijų
ir
joms
paslaugas teikiančių įmonių
personalo
valdymo
bendrųjų reikalavimų (VDE-11-2001)“

Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Priežiūros skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius
Nėra
Atsakingas:
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Priežiūros skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius

m., taip pat bus
atsižvelgta į WENRA
inspekcijų darbo grupės
pasiūlymus.
Punkto pakeitimai:
2016-07-15
įsakymas
Nr. 22.3-127

Pateikimas
tvirtinimui

Pripažinimas
netekusiu
galios

Patvirtinant
Branduolinės
saugos
reikalavimus
„Licencijuojamą veiklą
branduolinėje
energetikoje vykdančių
organizacijų personalo
vadyba“ šis teisės aktas
bus
pripažintas
netekusiu galios.

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

18
22.

23.

Branduolinės
saugos Rimantas
reikalavimai
Daubaras
„Licencijuojamą
veiklą
branduolinėje energetikoje
vykdančių
organizacijų
personalo vadyba“

VATESI viršininko 2006 m. Žybartas
birželio 30 d. įsakymas Nr. Patašius
22.3-33 „Dėl Seisminio
poveikio
branduolinės
energetikos
objektams
analizės
reikalavimų
patvirtinimo“

EM, UAB „VAE Pateikimas
Atsakingas:
Eksploatavimo
SPB“,
IAE, tvirtinimui
patirties analizės
RATA, ŪM
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Priežiūros skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius

Atsakingas:
Sistemų ir komponentų
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir

EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“,
IAE, tvirtinimui
LGT, ŪM

Naujas teisės Dokumentas pakeis šiuo
aktas
metu
galiojančius
Branduolinės
energetikos
objektus
eksploatuojančių
organizacijų ir joms
paslaugas
teikiančių
įmonių
personalo
valdymo bendruosius
reikalavimus,
patvirtintus
VATESI
viršininko 2001 m.
gruodžio 29 d. įsakymu
Nr.
57
„Dėl
Branduolinės
energetikos
objektus
eksploatuojančių
organizacijų ir joms
paslaugas
teikiančių
įmonių
personalo
valdymo
bendrųjų
reikalavimų (VD-E-112001)“.
Pripažinimas
netekusiu
galios

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Esminės nuostatos dėl
seisminio poveikio bus
perkeltos į Branduolinės
saugos
reikalavimų
„Branduolinės
elektrinės
projektas“
projektą, o jį tvirtinant
šis teisės aktas bus
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24.

25.

VATESI viršininko 2005 m. Žybartas
gruodžio 30 d. įsakymas Nr. Patašius
22.3-72 „Dėl Sprogimo ir
lėktuvo kritimo poveikio
branduolinės energetikos
objektams
analizės
reikalavimų patvirtinimo“

Branduolinės
saugos Emilius
taisyklės
„Branduolinės Vanagas
elektrinės avarijų valdymo
programa“

radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius
Atsakingas:
Sistemų ir komponentų
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius, Saugos
analizės skyrius
Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Saugos

pripažintas
galios.

EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“, IAE, ŪM tvirtinimui

EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“, IAE, ŪM tvirtinimui

Pripažinimas
netekusiu
galios

netekusiu

Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Esminės nuostatos dėl
sprogimo ir lėktuvo
kritimo poveikio bus
perkeltos į Branduolinės
saugos
reikalavimų
„Branduolinės
elektrinės
projektas“
projektą, o jį tvirtinant
šis teisės aktas bus
pripažintas
netekusiu
galios.
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Naujas
dokumentas.
aktas
Šiame dokumente bus
nustatytos
taisyklės
avarijų
valdymo
programos
plano
rengimui, patikrinimui,
patvirtinimui
bei
naudojimui.
Šiomis
branduolinės
saugos
taisyklėmis
bus
įgyvendinami
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analizės skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius

26.

Branduolinės
saugos Liubov
taisyklės
„Branduolinės Alejeva
elektrinės
senėjimo
valdymas“

Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Branduolinės
elektrinės
eksploatavimas“.

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177

EM, UAB „VAE
Naujas teisės Teisės akto tikslas –
Atsakingas:
Sistemų ir komponentų SPB“, IAE, ŪM Suderinima aktas
nustatyti
senėjimo
skyrius
s
su
valdymo reikalavimus
padaliniais
branduolinės elektrinės
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
saugai
svarbioms
skyrius,
konstrukcijoms,
Radioaktyviųjų atliekų
sistemoms
ir
tvarkymo skyrius,
komponentams. Naujas
Transportavimo ir
teisės
aktas
būtų
radiacinės saugos
derinamas
su
skyrius, Eksploatavimo
galiojančiais
teisės
nutraukimo skyrius,
aktais,
pakeitimų
Branduolinių medžiagų
galiojančiuose
teisės
kontrolės ir fizinės
aktuose nenumatoma.
saugos skyrius, Saugos
Šiomis
branduolinės
analizės skyrius,
saugos taisyklėmis bus
Priežiūros skyrius,
įgyvendinami
Eksploatavimo
Branduolinės
saugos
patirties analizės
reikalavimai
skyrius
„Branduolinės
elektrinės
eksploatavimas“.
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

21
27.

VATESI viršininko 2011 m. Asta
rugpjūčio 25 d. įsakymas Navagrockienė
Nr.
22.3-82
„Dėl
Branduolinės
saugos
reikalavimų
BSR-1.1.32011 „Valstybinės atominės
energetikos
saugos
inspekcijos patikrinimai“
patvirtinimo“

28.

VATESI viršininko 2011 m. Kristina
spalio 24 d. įsakymas Nr. Palevičienė
22.3-106 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.1.4-2011
„Valstybinės
atominės
energetikos
saugos inspekcijos poveikio
priemonių taikymo tvarkos
aprašas“ patvirtinimo“

Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Priežiūros
skyrius
Atsakingas:
AD Teisės ir personalo
skyrius
Derinantys:
Saugos analizės
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius,
Priežiūros skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų

EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“, RATA ir tvirtinimui
kitoms
įmonėms,
vykdančioms
veiklą
su
jonizuojančiosio
s spinduliuotės
šaltiniais
branduolinės
energetikos
objektuose
ir
vykdančioms
veiklą
su
branduolinėmis
medžiagomis

Pakeitimas

Siūloma teisės aktą
tobulinti, įvertinus 2013
m. ir 2015 m. atlikto
savęs įsivertinimo pagal
TATENA metodologiją
rezultatus ir išvadas.

IAE,
RATA, Pateikimas
UAB
„VAE tvirtinimui
SPB“, UAB

Pakeitimas

Pakeitimas
bus
rengiamas siekiant jo
nuostatas suderinti su
Lietuvos Respublikos
administracinių
nusižengimų kodekso
nuostatomis.
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29.

VATESI viršininko 2011 m. Vladimir
spalio 6 d. įsakymas Nr. Achmedov
22.3-95 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.9.3-2011
„Radiacinė
sauga
branduolinės
energetikos
objektuose“
patvirtinimo“

30.

VATESI
viršininko Dainius
įsakymas „Dėl VATESI Brandišauskas
viršininko 2009 m. gegužės
26 d. įsakymas Nr. 22.3-49
„Dėl
Eksploatavimo
patirties
naudojimo
branduolinėje energetikoje
reikalavimų patvirtinimo“

tvarkymo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Projektų valdymo
skyrius
Atsakingas:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius
Atsakingas:
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius, Priežiūros
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,

SAM,
IAE, Pateikimas
RATA,
UAB tvirtinimui
„VAE SPB“

EM,
RATA,
„VAE
ŪM

Pakeitimas

Siūloma teisės aktą
tobulinti įvertinus 2015
m.
atlikto
savęs
įsivertinimo
pagal
TATENA metodologiją
rezultatus ir išvadas.

IAE, Pateikimas
Pakeitimas
UAB tvirtinimui
SPB“, Suderinimas
su
padaliniais

Būtina papildyti ir
atnaujinti šiuo metu
galiojančius
Eksploatavimo patirties
naudojimo
branduolinėje
energetikoje
reikalavimus,
patvirtintus
VATESI
viršininko 2009 m.
gegužės 26 d. įsakymu
Nr.
22.3-49
„Dėl
Eksploatavimo patirties
naudojimo
branduolinėje
energetikoje
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Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius

reikalavimų
patvirtinimo“,
atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos
branduolinės
saugos
įstatymo ir Lietuvos
Respublikos
branduolinės energijos
įstatymo
naujosios
redakcijos nuostatas.

31.

VATESI viršininko 2009 m. Vladislav
lapkričio 23 d. įsakymas Nr. Legenis
22.3-118 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR2.1.1-2009 „Reikalavimai
Ignalinos
atominės
elektrinės deterministinei
saugos analizei“

EM, IAE, ŪM

32.

Branduolinės
taisyklės
reiškinių,
branduolinėje
valdymas“

EM, UAB „VAE Suderinimas
su
SPB“, ŪM
padaliniais
Pateikti
derinti
padaliniams

saugos Ona
„Cheminių
vykstančių
elektrinėje,

Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Priežiūros
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Bitienė Atsakingas:
Sistemų ir komponentų
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Saugos

Peržiūra

-

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Eilinė peržiūra.

Naujas teisės Naujas teisės aktas,
aktas
reglamentuosiantis su
branduolinės elektrinės
eksploatavimu
susijusius
cheminius
aspektus, kurie gali
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analizės skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Priežiūros
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius

33.

Branduolinės
saugos Ričardas
taisyklės
„Branduolinės Krujalskis
energetikos objektų pastatų
ir
aikštelės
atitikties
nebekontroliuojamųjų
radioaktyvumo
lygių
nustatymas“

Atsakingas:
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Priežiūros
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Projektų valdymo
skyrius

turėti
įtakos
branduolinei
saugai.
Šiomis
branduolinės
saugos taisyklėmis bus
įgyvendinami
Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Branduolinės
elektrinės
eksploatavimas“.

EM,
RATA,
„VAE
ŪM

IAE, Pateikimas
UAB tvirtinimui
SPB“,

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Šis teisės aktas yra
aktas
reikalingas
siekiant
nustatyti branduolinės
energetikos
objektų
aikštelės
nebekontroliuojamųjų
radioaktyvumo
lygių
nustatymo
metodiką.
Šios
taisyklės
įgyvendins
Branduolinės
saugos
reikalavimus
BSR1.5.1-2015
„Branduolinės
energetikos
objektų
eksploatavimo
nutraukimas“,
patvirtintus
VATESI
viršininko 2015 m.
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34.

35.

Branduolinės
saugos Marius
taisyklės
„Branduolinės Urvakis
energetikos
objekto
suskirstymas į apsaugos
zonas“

Branduolinės
saugos Asta
reikalavimai „Branduolinės Nekrasovaitė
energetikos srities veiklai su
jonizuojančiosios
spinduliuotės
šaltiniais
privalomo
radiacinės
saugos
mokymo,
instruktavimo
ir
žinių

Atsakingas:
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Priežiūros
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Atsakingas:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius

IAE,
UAB
SPB“

RATA, Pateikimas
„VAE tvirtinimui
Pateikimas
derinti
padaliniams

RSC, ŠMM, IAE Pateikimas
tvirtinimui

lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. 22.3-216 „Dėl
Branduolinės
saugos
reikalavimų BSR-1.5.12015
„Branduolinės
energetikos
objektų
eksploatavimo
nutraukimas“
patvirtinimo“.
Naujas teisės Naujas teisės aktas,
aktas
reglamentuosiantis
branduolinės
energetikos objekto ir jo
aikštelės suskirstymo į
apsaugos zonas proceso
atlikimą.

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti
minimalius
privalomojo radiacinės
saugos
mokymo,
instruktavimo,
žinių
patikrinimo ir asmenų
radiacinės
saugos
klausimais atestavimo
reikalavimus

26
patikrinimo
aprašas“
36.

37.

tvarkos

Branduolinės
saugos
taisyklės
„Branduolinės
elektrinės
konstrukcijų,
sistemų ir komponentų
saugos klasifikavimas“

branduolinės
energetikos
srities
veiklai
su
jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais.
Vida
EM, UAB „VAE
Naujas teisės Teisės akto tikslas –
Atsakingas:
Jakimavičienė Sistemų ir komponentų SPB“, IAE, ŪM Suderinima aktas
nustatyti Branduolinės
s
su
elektrinės konstrukcijų,
Ona Bitienė skyrius
padaliniais
sistemų ir komponentų
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
saugos klasifikavimą.
skyrius, Eksploatavimo
Naujas teisės aktas būtų
nutraukimo skyrius,
derinamas su naujai
Branduolinių medžiagų
rengiamais teisės aktais,
kontrolės ir fizinės
pakeitimų
saugos skyrius, Saugos
galiojančiuose
teisės
analizės skyrius,
aktuose nenumatoma.
Priežiūros skyrius
Šiomis
branduolinės
saugos taisyklėmis bus
įgyvendinami
Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Branduolinės
elektrinės projektas“.

VATESI viršininko 2010 m. Sigizmundas
liepos 21 d. įsakymas Nr. Styro
22.3-59 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR3.1.1-2010
„Bendrieji
reikalavimai
panaudoto

Atsakingas:
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Derinantys:
Saugos analizės
skyrius,

IAE,
UAB Pateikimas
„VAE SPB“
tvirtinimui

Pakeitimas

Punkto pakeitimai:
2016-08-12
įsakymas
Nr. 22.3-139
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Projekto tikslai:
1) atnaujinti teisės aktą
atsižvelgiant į kitų teisės
aktų
pakeitimus
(sąvokos, nuorodų į
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branduolinio kuro sausojo
tipo
saugyklai“
patvirtinimo“

38.

VATESI viršininko 2010 m.
gruodžio 31 d. įsakymas Nr.
22.3-120 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR3.1.2-2010 „Radioaktyviųjų
atliekų
tvarkymo
branduolinės energetikos
objektuose iki jų laidojimo
reikalavimai“ patvirtinimo“

Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, AD Teisės ir
personalo skyrius

Darius
Lukauskas
Žybartas
Patašius

Atsakingas:
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Derinantys:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, AD Teisės ir
personalo skyrius

RATA,
UAB
SPB“

IAE, Pateikimas
Pakeitimas
„VAE tvirtinimui
Suderinimas
su
padaliniais

teisės aktus sąrašas (S.
Styro);
2) įgyvendinti 2013 m.
atlikto
savęs
įsivertinimo
pagal
TATENA metodologiją
išvadas (S. Styro);
3) įtraukti nuostatas,
susijusias su sprogimo,
lėktuvo
kritimo
poveikiu, seisminiu ir
kitais poveikiais (Ž.
Patašius).
Projekto tikslai:
1) atnaujinti teisės aktą
atsižvelgiant į kitų teisės
aktų
pakeitimus
(sąvokos, nuorodų į
teisės aktus sąrašas;
2) įgyvendinti 2013 m.
atlikto
savęs
įsivertinimo
pagal
TATENA metodologiją
išvadas;
3) įtraukti nuostatas,
susijusias su sprogimo,
lėktuvo
kritimo
poveikiu, seisminiu ir
kitais poveikiais.
Punkto pakeitimai:
2016-08-12 įsakymas Nr.
22.3-139
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177

28
39.

Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Radioaktyviųjų
atliekų
dėjimas į atliekynus“

Algirdas
Vinskas
Žybartas
Patašius

40.

VATESI viršininko 2002 m. Algirdas
spalio 28 d. įsakymas Nr. 45 Vinskas
„Dėl Mažo ir vidutinio
aktyvumo
trumpaamžių
radioaktyviųjų
atliekų
laidojimo
reikalavimų
patvirtinimo“

41.

VATESI viršininko 2003 m. Algirdas
rugpjūčio 18 d. įsakymas Vinskas
Nr. 22.3-45 „Dėl Labai
mažo
aktyvumo

Atsakingas:
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Derinantys:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, AD Teisės ir
personalo skyrius

Atsakingas:
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Derinantys:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, AD Teisės ir
personalo skyrius
Atsakingas:
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Derinantys:

RATA,
UAB
SPB“

IAE, Pateikimas
„VAE tvirtinimui

Naujas teisės Nauju aktu bus įtvirtinti
aktas
WENRA reikalavimai. Į
šį teisės aktą bus
perkeltos nuostatos iš
VATESI
viršininko
2002 m. spalio 28 d.
įsakymas Nr. 45 „Dėl
Mažo
ir
vidutinio
aktyvumo trumpaamžių
radioaktyviųjų atliekų
laidojimo reikalavimų
patvirtinimo“
ir
VATESI
viršininko
2003 m. rugpjūčio 18 d.
įsakymas Nr. 22.3-45
„Dėl
Labai
mažo
aktyvumo
radioaktyviųjų atliekų
laidojimo reikalavimų
patvirtinimo“.

RATA,
UAB
SPB“

IAE, Pateikimas
„VAE tvirtinimui

Pripažinimas
netekusiu
galios

RATA,
UAB
SPB“

IAE, Pateikimas
„VAE tvirtinimui

Pripažinimas
netekusiu
galios

Punkto pakeitimai:
2016-08-12
įsakymas
Nr. 22.3-139

Šio teisės akto nuostatos
bus perkeltos į naują
teisės
aktą:
Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Radioaktyviųjų atliekų
dėjimas į atliekynus“.
Šio teisės akto nuostatos
bus perkeltos į naują
teisės
aktą:
Branduolinės
saugos
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radioaktyviųjų
atliekų
laidojimo
reikalavimų
patvirtinimo“
42.

43.

Branduolinės
saugos Nerijus
reikalavimai „Tikimybinė Bucevičius
saugos analizė“

VATESI viršininko 2011 m. Kristina
birželio 15 d. įsakymas Nr. Ramonienė
22.3-57 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.1.2-2011
„Patvirtintų
rašytinių ir viešai paskelbtų
konsultacijų
teikimo
tvarkos
aprašas“
patvirtinimo“

Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius, AD Teisės ir
personalo skyrius
Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius
Atsakingas:
AD Teisės ir personalo
skyrius
Derinantys:
Saugos analizės
skyrius, Sistemų ir
komponentų skyrius,
Priežiūros skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,

reikalavimai
„Radioaktyviųjų atliekų
dėjimas į atliekynus“.
EM, UAB „VAE Pateikimas
SPB“,
tvirtinimui

Naujas teisės Teisės akto tikslas –
aktas
nustatyti pagrindinius
branduolinės
saugos
reikalavimus
tikimybinės
saugos
analizės
atlikimui.
Naujas teisės aktas būtų
derinamas
su
galiojančiais
teisės
aktais,
pakeitimų
galiojančiuose
teisės
aktuose nenumatoma.
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

IAE,
UAB
SPB“

RATA, Pateikimas
„VAE tvirtinimui

Pakeitimas

Bus rengiama nauja
redakcija
perkeliant
nuostatas
iš
nauja
redakcija
išdėstytų
Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir
jų aptarnavimo viešojo
administravimo
institucijose, įstaigose ir
kituose
viešojo
administravimo
subjektuose taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos

30
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius,
Projektų valdymo
skyrius

44.

45.

Lietuvos
Respublikos Emilis Baškys
aplinkos
ministro
ir
VATESI viršininko 2012 m.
vasario 10 d. įsakymas Nr.
D1-136/22.3-15
„Dėl
Pasikeitimo
informacija
ypatingų
radiacinių
situacijų atvejais tvarkos
aprašo patvirtinimo“
VATESI viršininko 2014 m. Jolanta
sausio 29 d. įsakymas Nr. Senkevič
22.3-22 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.4.2-2014 „Branduolinės
energetikos
objekto

Atsakingas:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius

AM

Peržiūra

IAE,
UAB Pateikimas
Atsakingas:
Sistemų ir komponentų „VAE SPB“
derinti
skyrius
padaliniams
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Vidaus audito
skyrius, Eksploatavimo

–

Pakeitimas

Vyriausybės 2015 m.
rugpjūčio
26
d. nutarimu Nr. 913
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio
22
d.
nutarimo Nr. 875 „Dėl
Asmenų
prašymų
nagrinėjimo
ir
jų
aptarnavimo
viešojo
administravimo
institucijose, įstaigose ir
kituose
viešojo
administravimo
subjektuose
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo“.
Eilinė peržiūra.

2016 metais teisės aktą
planuojama
papildyti
skyriumi dėl saugai
svarbių
konstrukcijų,
sistemų ir komponentų
patikrinimų
statybos
metu.
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statybos
patvirtinimo“

46.

47.

vadyba“

patirties analizės
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius
VATESI viršininko 2014 m. Kęstutis Sabas, Atsakingas:
balandžio 10 d. įsakymas Liubov
Sistemų ir komponentų
Nr.
22.3-57
„Dėl Alejeva
skyrius
Branduolinės
saugos
Derinantys:
reikalavimų
BSR-1.7.1AD Teisės ir personalo
2014
„Saugai
svarbių
skyrius, Saugos
branduolinės energetikos
analizės skyrius,
objekto
konstrukcijų,
Eksploatavimo
sistemų ir komponentų
nutraukimo skyrius,
priešgaisrinė
sauga“
Radioaktyviųjų atliekų
patvirtinimo“
tvarkymo skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius
VATESI viršininko 2001 m. Liubov
Atsakingas:
gruodžio 29 d. įsakymas Nr. Alejeva
Sistemų ir komponentų
55 „Dėl „Branduolinės
skyrius
energetikos objektų svarbių
Derinantys:
saugai sistemų atestacijos
AD Teisės ir personalo
reikalavimai
(VD-E-10skyrius, Saugos
2001)“ patvirtinimo“
analizės skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,

PAGD,
UAB
SPB“

IAE

IAE, Peržiūra
„VAE

Peržiūra
Pateikimas
tvirtinimui

–

Eilinė peržiūra.

Pripažinima Eilinė peržiūra
s netekusiu
galios.

Punkto pakeitimai:
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48.

49.

50.

VATESI viršininko 2011 m.
rugsėjo 27 d. įsakymas Nr.
22.3-90 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.9.2-2011 „Radionuklidų
nebekontroliuojamųjų
radioaktyvumo
lygių
medžiagoms ir atliekoms,
susidarančioms
branduolinės energetikos
srities
veiklos
metu,
nustatymas ir taikymas“
patvirtinimo“
VATESI viršininko 2011 m.
rugsėjo 27 d. įsakymas Nr.
22.3-89 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.9.1-2011 „Radionuklidų
išmetimo į aplinką iš
branduolinės energetikos
objektų
normos
ir
reikalavimai radionuklidų
išmetimo į aplinką planui“
patvirtini

Darius
Lukauskas

Audrius
Pašiškevičius,
Vladimir
Achmedov

VATESI viršininko 2010 m. Evaldas
liepos 20 d. įsakymas Nr. Kimtys
22.3-58 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR2.1.3-2010
„Atominių

Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Atsakingas:
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius

Atsakingas:
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Saugos analizės
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius
Atsakingas:
Saugos analizės
skyrius
Derinantys:

SAM, IAE

2016-11-07
Nr. 22.3-177

Peržiūra

–

Eilinė peržiūra.

SAM, Peržiūra
RATA,

–

Eilinė peržiūra.

UAB
„VAE Peržiūra
SPB“, EM, LGT

–

Eilinė peržiūra.

RSC,
IAE,
AAA

įsakymas

33
elektrinių
aikštelių
vertinimo
bendrieji
reikalavimai“ patvirtinimo“

51.

52.

VATESI viršininko 1999 m.
rugsėjo 28 d. įsakymas Nr.
21
„Dėl
Branduolinės
energetikos objektų saugai
svarbių sistemų ir elementų
senėjimo
valdymo
reikalavimų patvirtinimo“

VATESI viršininko 2014 m.
gegužės 30 d. įsakymas Nr.
22.3-85 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.2.1-2014 „Branduolinių
medžiagų
apskaitos
ir
kontrolės bei informavimo

AD Teisės ir personalo
skyrius, Branduolinių
medžiagų kontrolės ir
fizinės saugos skyrius,
Viršininko
pavaduotojas
radiacinei saugai,
Viršininko
pavaduotojas
branduolinei saugai,
Sistemų ir komponentų
skyrius, Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius
Liubov
IAE
Atsakingas:
Alejeva
Sistemų ir komponentų
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius, Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius
Laima Narbutė Atsakingas:
–
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius

Peržiūra
Suderinimas
su
padaliniais

Pripažinimas
netekusiu
galios

Eilinė peržiūra

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177
Punkto pakeitimai:
2016-12-30
įsakymas
Nr. 22.3-217

Peržiūra

–

Eilinė peržiūra.
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53.

apie mokslinius tyrimus ir
taikomąją veiklą tvarkos
aprašas“ patvirtinimo ir kai
kurių Valstybinės atominės
energetikos
saugos
inspekcijos
viršininko
įsakymų
pripažinimo
netekusiais galios“
VATESI viršininko 2010 m. Marius
birželio 21 d. įsakymas Nr. Pareigis
22.3-56 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR1.4.1-2010
„Vadybos
sistemos
reikalavimai“
patvirtinimo“

EM, IAE, UAB Pateikimas
Atsakingas:
Eksploatavimo
„VAE
SPB“, tvirtinimui
patirties analizės
RATA, ŪM
skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Sistemų ir komponentų
skyrius, BSD PS,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius,
Transportavimo ir
radiacinės saugos
skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius,
Branduolinių medžiagų
kontrolės ir fizinės
saugos skyrius

Pakeitimas

Būtina papildyti ir
atnaujinti šiuo metu
galiojančius
Branduolinės
saugos
reikalavimus
BSR1.4.1-2010 „Vadybos
sistemos reikalavimai“,
patvirtintus
VATESI
viršininko 2010 m.
birželio 21 d. įsakymu
Nr.
22.3-56
„Dėl
Branduolinės
saugos
reikalavimų BSR-1.4.12010
„Vadybos
sistemos reikalavimai“
patvirtinimo“,
atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos
branduolinės
saugos
įstatymo ir Lietuvos
Respublikos
branduolinės energijos
įstatymo
naujosios
redakcijos,
įsigaliojusios 2011 m.,
nuostatas.

35
54.

VATESI viršininko 2010 Liubov
m. vasario 5 d. įsakymas Alejeva
Nr.
22.3-16
„Dėl
branduolinės
saugos
reikalavimų BSR-2.1.22010 „Bendrieji atominių
elektrinių su RBMK-1500
tipo reaktoriais saugos
užtikrinimo reikalavimai“
patvirtinimo“

Atsakingas:
IAE
Sistemų ir
komponentų skyrius
Derinantys:
AD Teisės ir personalo
skyrius, Saugos
analizės skyrius,
Eksploatavimo
patirties analizės
skyrius,
Eksploatavimo
nutraukimo skyrius,
Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo skyrius

Pateikimas
tvirtinimui

Pakeitimas

Šis
įsakymas
keičiamas, kadangi į jį
bus perkeltos
kai
kurios nuostatos iš 47
punkte nurodyto teisės
akto.

Punkto pakeitimai:
2016-11-07
įsakymas
Nr. 22.3-177

* Jei skiltyje nurodytas ne VATESI viršininko tvirtinamas teisės aktas, laikytina, kad VATESI, vykdydama šį Planą, peržiūri atitinkamą teisės aktą ir,
prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja teisės akto pakeitimą.
** Teisės akto pavadinimas teisės akto rengimo ar peržiūros metu gali būti tikslinamas.
*** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu
Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, teisės aktų projektai teikiami pastaboms ir pasiūlymams ir kitiems
asmenims bei visuomenei.
**** Pildoma, jei rengiamas naujas teisės aktas ar nauja galiojančio teisės akto redakcija.
Plane vartojami sutrumpinimai:
Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius – AD Teisės ir personalo skyrius
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – ETD
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – LGT
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – AM
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – EM
Lietuvos Respublikos finansų ministerija – FM
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba – Konkurencijos taryba
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – KAM
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – SM
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – SAM
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – TM
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Lietuvos Respublikos ūko ministerija – ŪM
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – VSD
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – VRM
Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba prie VRM – PAGD
Tarptautinė atominės energijos agentūra – TATENA
Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija – WENRA
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – VATESI
VĮ Ignalinos atominė elektrinė – IAE
_________________________
Pakeitimai:
1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 22.3-127.
2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 22.3-139.
3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 22.3-177.
4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-217.

