Suvestinė redakcija,
aktuali nuo 2019-04-25
Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų
tobulinimo programos 2015–2019 metams
priedas
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Eil. Nr.

1.

Dokumento
Tolesnės
peržiūros/paperžiūros data
rengimo data
Dokumento pavadinimas
Poreikis (metai, kuriais
dokumentas
įtrauktas į
Metinį planą)
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas
4.3,
2015, 2016,
Prireikus
4.4,
2017, 2018,
4.7.18,
2019, 2020
4.7.21,
4.15

Pastabos

2019 m. numatoma pradėti rengti
įstatymo 53 straipsnio pakeitimą,
siekiant įgyvendinti Motyvuotoje
išvadoje dėl Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos
veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo, patvirtintoje
Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos viršininko 2017
m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 22.3-174
„Dėl
Valstybinės
atominės
energetikos saugos inspekcijos
veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo aprašymo ir
motyvuotos išvados dėl Valstybinės
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2.

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas

4.2,
4.7.19,
4.15

2015, 2016,
2017, 2019,
2020

Prireikus

atominės
energetikos
saugos
inspekcijos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo
patvirtinimo“ (toliau – Išvada dėl
sričių, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė), nurodytus
pasiūlymus.
Taip pat planuojama pakeisti 35
straipsnio
nuostatas
siekiant
nustatyti, kad III kategorijos
branduolinėms
medžiagoms
nereikėtų nustatyti numatomos
grėsmės. Derinant su Branduolinės
saugos įstatymo pakeitimais, gali
reikėti tikslinti 15 straipsnio 3
punkto nuostatas.
2019 m. planuojamas pradėti rengti
įstatymo
pakeitimo
projektas,
skirtas tobulinti eksploatavimo
nutraukimo licencijų išdavimą,
panaikinimą
ir
kitų
su
eksploatavimo nutraukimu susijusių
administracinių paslaugų sistemą.
Taip pat 2019 m. planuojama
pradėti rengti 32 straipsnio 13 ir
(ar) 14 dalių pakeitimą, siekiant
nustatyti radionuklidų išmetimo į
aplinką
plano
suderinimo
kriterijus ir taip įgyvendinti
Išvadoje dėl sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
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Taip pat planuojama patikslinti 391
straipsnio 1 dalį, įtraukiant
nuostatą,
kad
visuomenė
dalyvautų priimant sprendimą dėl
galutinės branduolinės energetikos
objekto eksploatavimo nutraukimo
ataskaitos suderinimo ir įvertini, ar
nėra reikalingi 5 straipsnio
pakeitimai, atsižvelgiant į sukauptą
praktiką.
2019 m. planuojama įstatymą
papildyti
nuostatomis,
kurios
paaiškintų 2 straipsnio 8 dalyje
pateiktą saugai svarbių branduolinės
energetikos objekto konstrukcijų,
sistemų ir komponentų sąvoką, taip
pat planuojama patikslinti VATESI
kompetenciją branduolinės saugos
srityje, nustatytą 11 straipsnyje.
3.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

-

–

Prireikus

4.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

-

2015, 2016,
2017, 2019,
2020

Prireikus

5.
6.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 4.7.18,
įstatymas
4.15

–
2017, 2021

Prireikus
Prireikus

Reikalingas pakeitimas siekiant
įgyvendinti Ūkio subjektų veiklos
priežiūros: patikrinimų ir poveikio
priemonių taikymo vidaus audito
2018-05-10 ataskaitoje Nr. 17.3-1
nurodytas rekomendacijas.
2021 m. numatoma pradėti rengti 11
straipsnio 5 dalies pakeitimą
(planuojama atsisakyti reikalavimo
radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui
radioaktyviųjų medžiagų saugojimo
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tvarką ir sąlygas suderinti su
VATESI) ir 17 straipsnio 2 dalies 1
punkto pakeitimą (planuojama
atsisakyti eksploatavimo ribų ir
sąlygų derinimo su VATESI,
atsižvelgiant į tai, kad šis
dokumentas teikiamas licencijai
gauti), ir taip įgyvendinti Išvadoje
dėl sričių, kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nurodytus pasiūlymus.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas

4.4,
2015, 2016,
Prireikus
4.7.23,
2017, 2018
4.16
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
–
Prireikus
Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto –
Prireikus
įstatymas
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
2015
Prireikus
Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas
–
Prireikus
Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės –
Prireikus
eksploatavimo nutraukimo įstatymas
Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės –
Prireikus
įstatymas
Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo –
Prireikus
automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymas
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas
–
Prireikus
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio –
Prireikus
aplinkai vertinimo įstatymas
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių 2018
Prireikus
priežiūros įstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
–
Prireikus
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas
2016
Prireikus
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
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20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“

2016, 2019

Prireikus

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. 4.2
nutarimas Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities
veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“

2015, 2016,
2017, 2018

Prireikus

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 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 Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d.
nutarimas Nr. 83 „Dėl Branduolinės energetikos objekto
statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d.
nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano
branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 9 d.
nutarimas Nr. 1448 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės
elektrinės antrojo bloko sustabdymo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d.
nutarimas Nr. 148 „Dėl institucijų, atsakingų už Branduolinių
medžiagų fizinės saugos konvencijos ir Branduolinių
medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimo nuostatų
įgyvendinimą, paskyrimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d.
nutarimas Nr. 1427 „Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
programos patvirtinimo“

4.4,
4.7.21

2015, 2016,
2017

Prireikus

4.13,
4.15

2017, 2018

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

23.

24.
25.
26.

27.

2019
m.
būtina
peržiūra,
atsižvelgiant į tai, kad teisės aktas
paskutinį kartą keistas 2016 metais
ir po to keletą kartų keitėsi esminiai
VATESI veiklą reglamentuojantys
įstatymai.
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28.

29.

30.

31.
32.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d.
nutarimas Nr. 1047 „Dėl institucijos, atsakingos už Airijos,
Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos,
Liuksemburgo
Didžiosios
Hercogystės,
Nyderlandų
Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos
atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės
energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl
branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, ir
Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos
Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės,
Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės,
Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos
Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės
Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir
Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo,
įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo
III straipsnio 1 ir 4 dalis, Papildomo protokolo įgyvendinimą,
paskyrimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 5 d.
nutarimas Nr. 833 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos
ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo
už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d.
nutarimas Nr. 1425 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014
metų programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d.
nutarimas Nr. 1491 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos
atominės elektrinės pirmojo bloko sustabdymo datos“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d.
nutarimas Nr. 1316 ,,Dėl normatyvinių statinio saugos

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus
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33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp
valstybės institucijų“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d.
nutarimas Nr. 1062 „Dėl Informacijos, reikalingos
Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos
Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija
susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d.
nutarimas Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo,
tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje
licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo
taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms
gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d.
nutarimas Nr. 647 „Dėl institucijų, atsakingų už Jungtinės
panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo saugos konvencijos nuostatų įgyvendinimą,
paskyrimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d.
nutarimas Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto
statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d.
nutarimas Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant
šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos
Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d.
nutarimas Nr. 1165 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti,
kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos
objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 19 d.
nutarimas Nr. 172 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės

-

2018

Prireikus

4.15

2020

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

Pakeitimas reikalingas siekiant
įgyvendinti Išvadoje dėl sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nurodytus
pasiūlymus
(dėl
VATESI
sprendimų priėmimo kriterijų).
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40.

41.
42.

43.

44.

45.

46.

elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo
programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. 4.2
2015, 2016,
–
nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos
2017, 2018,
dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
2019
taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. 4.16
2019
Prireikus
nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės
saugos įstatymo įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. –
Prireikus
nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. –
Prireikus
nutarimas Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų
krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo
susijusios veiklos srityse“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. 4.1
–
Prireikus
nutarimas Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos
reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės
energetikos objektų saugos įvertinimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. 4.7.26
2017, 2018
Prireikus
nutarimas Nr. 260 „Dėl Branduolinės energetikos objekto
vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
REGULIAVIMO SRITIS – BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI
Valstybinio reguliavimo organizavimas
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – 2019
2025
VATESI) viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymas Nr.
22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.12014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės
saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

Teisės aktas peržiūrimas kasmet
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo 5 straipsnio 3
dalimi.
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47.

48.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 4.12
viršininko 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 22.3-192
„Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje atominės
energetikos saugos inspekcijoje“
VATESI viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 4.14,
22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3- 4.15
2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
patikrinimai“ patvirtinimo“

2018

2020

2015, 2016,
2017, 2020

2025

2015, 2016,
2017, 2018,
2019

2024

49.

VATESI viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.13,
106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 4.14,
„Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 4.16
poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

50.

VATESI viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.1,
2017, 2019
182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 4.13
„Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės
energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“
patvirtinimo“
Branduolinio ginklo neplatinimo kontrolė
VATESI viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 4.7.25,
2016, 2018
22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1- 4.15
2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei
informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą
tvarkos aprašas“ patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės
atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų
pripažinimo netekusiais galios“

51.

Pakeitimas
skirtas
nustatyti
pažeidimų pašalinimo priemonių
plano derinimo su VATESI
priimtinumo kriterijus ir taip
įgyvendinti Išvadoje dėl sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nurodyti
pasiūlymai.
Planuojama tobulinti mažareikšmių
teisės aktų pažeidimų kriterijų
sąrašą atsižvelgiant į sukauptą
patirtį.
2019 m. teisės aktas taip pat
keičiamas atsižvelgiant į tai, kad jį
reikia suderinti su 57 punkte
nurodyto teisės akto pakeitimu.

2024

2023

-
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

Avarinė parengtis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir VATESI viršininko 4.7.17,
2016, 2017,
2012 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-136/22.3-15 „Dėl 4.15
2018
Pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais
tvarkos aprašo patvirtinimo“
VATESI viršininko 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.3,
2015, 2016,
107 „Dėl Avarinės parengties reikalavimų branduolinės 4.4,4.7.1
2017, 2018,
energetikos
objektą
eksploatuojančiai
organizacijai 7, 4.5,
2019
patvirtinimo“
4.15
Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinių ir 4.3,
2019
radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose 4.13
padarinių analizė“
Vadybos sistemos
VATESI viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.13
2015, 2016,
56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016
2019
„Vadybos sistema“ patvirtinimo“

VATESI viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.13
22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014
„Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“
patvirtinimo“
VATESI viršininko 2009 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.11,
49 „Dėl Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje 4.15
energetikoje reikalavimų patvirtinimo“

2023

2024

2021

Naujas dokumentas. Teisės aktas
skirtas reglamentuoti padarinių
analizę, nurodytą Branduolinės
energijos įstatymo 30 straipsnio 3
dalies 4 punkte.

2024

Dokumento
peržiūra
siūloma
anksčiau nei po 5 m. atsižvelgiant į
tai, kad peržiūra bus reikalinga dėl
TATENA naujo saugos standarto
(angl. GSR Part 2 „Leadership and
management for safety“).“

2016, 2017,
2018

2023

2015, 2016,
2017, 2018,
2019

2024

Dokumento 2019 m. pakeitimai, be
kita ko, bus skirti papildyti
dokumentų, kurie turi būti suderinti
su VATESI, priimtinumo kriterijais
ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl
sričių,
kuriose
egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nurodyti pasiūlymai.
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58.

VATESI viršininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.26
160 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017
„Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje
vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ patvirtinimo“

2015, 2016,
2017, 2019

2025

2019 m. planuojama kasmetinė
peržiūra bei pakeitimas, reikalingas
siekiant suderinti nuostatas (pakeisti
nuorodą) į keičiamą VATESI
viršininko 2016 m. balandžio 29 d.
įsakymą
Nr.
22.3-73
„Dėl
Branduolinės saugos reikalavimų
BSR-1.9.4-2016
„Branduolinės
energetikos srities veiklą su
jonizuojančiosios
spinduliuotės
šaltiniais vykdančių darbuotojų ir
asmenų, atsakingų už radiacinę
saugą, privalomojo radiacinės
saugos mokymo, žinių patikrinimo,
instruktavimo ir fizinių asmenų,
siekiančių įgyti teisę mokyti
radiacinės
saugos,
atestavimo
tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Pakeitimas 2019 m. planuojamas
atsižvelgiant į tai, kad jo nuostatas
reikia suderinti su nauju teisės aktu
–
Branduolinės
saugos
reikalavimais
„Branduolinės
energetikos objektų saugai svarbių
konstrukcijų sistemų ir komponentų
techninė priežiūra“.

Eksploatavimo nutraukimas
59.

VATESI viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr.
22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.12015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo
nutraukimas“ patvirtinimo“

4.3,
4.4,
4.5,
4.7.18

2015, 2016,
2017, 2018,
2019

2023

60.

VATESI viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4.7.18
22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016
„Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės
atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams
nustatymas“ patvirtinimo“

2015, 2016,
2018

2023
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61.

62.

63.
64.

65.

Branduolinės saugos taisyklės „Branduolinės energetikos 4.7.18
objektų
inžinerinių
statinių
atitikties
nebekontroliuojamiesiems
radioaktyvumo
lygiams
nustatymas“

2028

Fizinė sauga
VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 4.4,
2015, 2016,
22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1- 4.7.22
2017, 2018,
2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir
2019
branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.4,
2019
104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.6.1-2012 4.7.22
„Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.4,
2016, 2018,
109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 4.7.25
2019
„Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų
verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“
patvirtinimo“
Priešgaisrinė sauga
VATESI viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 4.7.3
2016, 2019
22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.12014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto
konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“
patvirtinimo“

Saugos vertinimas

2031

Vadovaujantis
Ignalinos
AE
galutiniu eksploatavimo nutraukimo
planu,
statinių
esančių
kontroliuojamoje zonoje griovimas
(projektas B9-11) prasidės 2031
metais, todėl manytina, kad jį
parengti bus būtina artėjant šiai
datai.

2024

2024
2024

2021

2019 m. teisės aktas keičiamas
atsižvelgiant į tai, kad jį reikia
suderinti su 57 punkte nurodyto
teisės akto pakeitimu ir su naujo
teisės akto – Branduolinės saugos
reikalavimais
„Branduolinės
energetikos objektų saugai svarbių
konstrukcijų sistemų ir komponentų
techninė priežiūra“ – nuostatomis.
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66.

VATESI viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 22.3-99 4.7.2
„Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015
„Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir
modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.11,
60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 4.15
„Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse
reikalavimai“ patvirtinimo“

2015, 2016,
2017, 2018,
2019

2022

2015, 2018,
2019

–

68.

VATESI viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 56 4.7.4,
„Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros 4.15
energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos
reikalavimų“ patvirtinimo“

2015, 2016,
2017, 2018,
2019

2024

69.

VATESI viršininko 2006 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.12
33 „Dėl Seisminio poveikio branduolinės energetikos
objektams analizės reikalavimų patvirtinimo“

2015, 2016,
2017, 2020

-

67.

Šis teisės aktas bus pripažįstamas
netekusiu galios (jo nuostatos bus
perkeliamos į VATESI viršininko
2009 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr.
22.3-49
„Dėl
Eksploatavimo
patirties naudojimo branduolinėje
energetikoje
reikalavimų
patvirtinimo“, kuris bus dėstomas
nauja redakcija) ir taip įgyvendinti
Išvadoje dėl sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
Dokumento
2018–2019
m.
pakeitimai, be kita ko, bus skirti
papildyti dokumentų, kurie turi būti
suderinti su VATESI, priimtinumo
kriterijais ir taip bus įgyvendinti
Išvadoje dėl sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
Šis teisės aktas 2020 m. bus
pripažįstamas netekusiu galios.
Vietoj jo planuojama parengti
Branduolinės saugos reikalavimus
„Išorinių
ir
vidinių
pavojų
vertinimas
projektuojant,
eksploatuojant
branduolinės
energetikos objektus ir vykdant jų
eksploatavimo nutraukimą“.
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70.

VATESI viršininko 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4.14
22.3-72 „Dėl Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio
branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimų
patvirtinimo“

71.

Branduolinės saugos reikalavimai „Išorinių ir vidinių pavojų 4.3,
vertinimas projektuojant, eksploatuojant branduolinės 4.6,
energetikos objektus ir vykdant jų eksploatavimo nutraukimą“ 4.7.12,
4.14

2020

2022

72.

VATESI viršininko 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr.
22.3-222 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.32017 „Branduolinės energetikos objekto techninė
specifikacija“ patvirtinimo“
Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinę saugą
pagrindžiančių dokumentų rengimas ir derinimas su
reguliuojančia institucija“

4.7.14

2019

2024

4.7.1,
4.14,
4.15

2015, 2020

2022

73.

2015, 2016,
2017, 2020

-

Šis teisės aktas 2020 m. bus
pripažįstamas netekusiu galios.
Vietoj jo planuojama parengti
Branduolinės saugos reikalavimus
„Išorinių
ir
vidinių
pavojų
vertinimas
projektuojant,
eksploatuojant
branduolinės
energetikos objektus ir vykdant jų
eksploatavimo nutraukimą“.
Naujas teisės aktas. Į šį teisės aktą
būtų perkeltos ir patikslintos
svarbiausios lentelės 69 ir 70
punktuose nurodytų teisės aktų
nuostatos po to, kai jie bus pripažinti
netekusiais galios.

Naujas dokumentas. Šiame teisės
akte, be kita ko, bus nustatyti
reikalavimai saugos analizei ir
pagrindimui
nenumatytiems
projekte
bandymams
atlikti,
kitokiems
nukrypimams
nuo
branduolinės energetikos objekto
projekto įgyvendinti ir kitais teisės
aktuose ar branduolinės energetikos
objekto projekte nustatytais atvejais
ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl
sričių,
kuriose
egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nurodyti pasiūlymai.
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74.

Branduolinės saugos reikalavimai „Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos
veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis
sauga“

4.7.2,
4.7.3,
4.7.4,
4.7.5,
4.7.6,
4.7.7,
4.7.8,
4.7.9,
4.15

2015, 2019

2021

75.

VATESI viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.5
169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018
„Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių
konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“
patvirtinimo“
VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3- 4.7.14
295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018
„Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu
eksploatuoti“ patvirtinimo“

2017, 2018,
2019

2020

2018, 2019

2020

Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos 4.7.10
objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų
techninė priežiūra“

2018, 2019

2021

76.

77.

Naujas
dokumentas.
Šiame
dokumente, be kita ko, būtų
įgyvendinta Branduolinės saugos
įstatymo 4 straipsnio 6 punkto ir 33
straipsnio nuostata dėl to, jog turi
būti reglamentuojamas branduolinių
ir kitų daliųjų medžiagų, kurių
kiekis viršija šio įstatymo 1 priede
nustatytą
kiekį,
įsigijimas,
turėjimas, naudojimas (reikalavimai
saugos pagrindimui) ir taip bus
įgyvendinti Išvadoje dėl sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nurodyti
pasiūlymai.
2019 m. teisės aktas keičiamas
atsižvelgiant į tai, kad jį reikia
suderinti su 57 punkte nurodyto
teisės akto pakeitimu.
Pakeitimas 2019 m. planuojamas
atsižvelgiant į tai, kad jo nuostatas
reikia suderinti su nauju teisės aktu
–
Branduolinės
saugos
reikalavimais
„Branduolinės
energetikos objektų saugai svarbių
konstrukcijų sistemų ir komponentų
techninė priežiūra“.
Naujas dokumentas. Teisės aktas
skirtas susisteminti reikalavimus
saugai svarbių konstrukcijų sistemų
ir komponentų techninei priežiūrai
bei TATENA nustatytiems šioje
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78.

Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos 4.7.14
objekto statiniai ir jų konstrukcijos“

2019, 2020

2022

79.

Branduolinės saugos reikalavimai „Saugai svarbūs kėlimo 4.7.10,
įrenginiai ir jų įranga“
4.7.14

2019, 2020

2022

80.

Radiacinė sauga
VATESI viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 22.3-95 4.3,
2015, 2016,
„Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 4.4,
2019
„Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ 4.7.19,
patvirtinimo“
4.16

2024

srityje
saugos
standartams
įgyvendinti. Rengiant šį teisės aktą
taip pat bus peržiūrėtos esamuose
teisės aktuose nustatytos nuostatos,
reglamentuojančios
techninę
priežiūrą BEO, ir, prireikus, šie
teisės aktai bus keičiami.
Teisės aktas skirtas nustatyti
reikalavimus
branduolinės
energetikos objekto saugai svarbių
konstrukcijų išorės ir vidinių
poveikių duomenų nustatymui ir šių
duomenų naudojimą projektavimui,
bei kompensuojančių techninių
priemonių nustatymui aikštelės
vertinimo
metu,
branduolinės
energetikos objektų statinių ir jų
saugai
svarbių
konstrukcijų
projektavimui, eksploatavimui bei
TATENA nustatytiems šioje srityje
saugos standartams įgyvendinti.
Teisės aktas skirtas nustatyti
reikalavimus saugai svarbių kėlimo
įrenginių
ir
jų
įrangos
projektavimui, eksploatavimui ir
techninei priežiūrai bei TATENA
nustatytiems šioje srityje saugos
standartams įgyvendinti.
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

VATESI viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 22.390 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018
„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. 22.389 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.1-2017
„Radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos
objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į
aplinką planui“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr.
22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.42016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su
jonizuojančiosios
spinduliuotės
šaltiniais vykdančių
darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą,
privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo,
instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti
radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr.
22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.62018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos
eksperto pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų
konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu pareigos“
patvirtinimo“
VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr.
22.3-203 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.72018 „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos
tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 22.3182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.5-2018

4.7.14,
4.15,
4.16

2016, 2017,
2018

2023

4.3,
4.4,
4.7.23

2016, 2017

2022

4.3,
4.4,
4.7.24,
4.16

2015, 2016,
2018, 2019

2024

4.16

2018

2020

4.16

2018

2020

4.16

2018

2020

18

87.

88.

89.

90.

„Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo vertinimas“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 22.3- 4.16
2018
2020
309 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018
„Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo
ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo
tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
REGULIAVIMO SRITIS – SPECIALIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI IR TAISYKLĖS
Branduolinių elektrinių statybos vietų (aikštelių) vertinimas, projektavimas, statyba, eksploatavimas, eksploatavimo nutraukimas
VATESI viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 4.7.1,
2018, 2019
2023
2018 m. pakeitimas, skirtas
22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4- 4.7.17
įgyvendinti Išvadoje dėl sričių,
2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos
kuriose egzistuoja korupcijos
rengimas ir naudojimas“ patvirtinimo“
pasireiškimo tikimybė, nurodytus
pasiūlymus ir eilinė kitų nuostatų
peržiūra.
Pakeitimas 2019 m. planuojamas
atsižvelgiant į tai, kad jo nuostatas
reikia suderinti su nauju teisės aktu
–
Branduolinės
saugos
reikalavimais
„Branduolinės
energetikos objektų saugai svarbių
konstrukcijų sistemų ir komponentų
techninė priežiūra“.
VATESI viršininko 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 4.7.4
2015
Teisės aktas buvo parengtas
22.3-91 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-2.1.1-2010
atsižvelgiant į tuometinius planus
„Atominių elektrinių elektros energijos tiekimo sistemų
statyti naują branduolinę elektrinę.
projektavimas, įrengimas ir eksploatavimas“
Kadangi planai pasikeitė, šis teisės
aktas praktikoje nebebus taikomas,
todėl nėra tikslinga jį peržiūrėti.
VATESI viršininko 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 4.7.1,
2015, 2016,
2024
Dokumentas, be kita ko, bus
22.3-118 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.1- 4.15
2019
papildytas dokumentų, kurie turi
2009 „Reikalavimai Ignalinos atominės elektrinės
būti
suderinti
su
VATESI,
deterministinei saugos analizei“
priimtinumo kriterijais ir taip bus
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91.

VATESI viršininko 2010 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.1
58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.3-2010
„Atominių elektrinių aikštelių vertinimo bendrieji
reikalavimai“ patvirtinimo“

2016

-

92.

VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.8,
16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 4.15
„Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo
reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“

2016, 2017,
2018, 2019,
2020

2025

93.

VATESI viršininko 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 56 4.8,
„Dėl Avarijų lokalizavimo sistemos saugos reikalavimų 4.15
patvirtinimo“

2020

2025

94.

Atominių elektrinių reaktoriaus įrenginių branduolinės saugos 4.8,
taisyklės, VD-T-001-0-97, patvirtintos VATESI viršininko 4.15
1997 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 69

2019

-

įgyvendinti Išvadoje dėl sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nurodyti
pasiūlymai.
Teisės aktas buvo parengtas
atsižvelgiant į tuometinius planus
statyti naują branduolinę elektrinę.
Kadangi planai pasikeitė, šis teisės
aktas praktikoje nebus taikomas.
Dokumentas, be kita ko, bus
papildytas dokumentų, kurie turi
būti
suderinti
su
VATESI,
priimtinumo kriterijais (2019 m.) ir
taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl
sričių,
kuriose
egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nurodyti pasiūlymai. Taip pat bus
reikalingas pakeitimas siekiant
suderinti šio teisės akto nuostatas su
Branduolinės saugos reikalavimų
„Saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir
jų įranga“ nuostatomis.
Dokumentas, be kita ko, bus
papildytas dokumentų, kurie turi
būti
suderinti
su
VATESI,
priimtinumo kriterijais ir taip bus
įgyvendinti Išvadoje dėl sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nurodyti
pasiūlymai.
Planuojama teisės aktą peržiūrėti,
jei jame yra aktualių nuostatų – jas
perkelti į kitus teisės aktus, ir tai
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padarius teisės aktą pripažinti
netekusiu galios kaip nebeaktualų.
95.
VATESI viršininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 22.3-87 4.1
2015, 2016,
Prireikus
Teisės aktas buvo parengtas
„Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018
2017, 2018,
atsižvelgiant į tuometinius planus
„Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“
2019
statyti naują branduolinę elektrinę.
Kadangi planai pasikeitė, šis teisės
aktas praktikoje artimiausiu metu
nebenumatoma taikyti, todėl tolesnė
peržiūra nėra numatoma.
Radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų statybos vietų (aikštelių) vertinimas, projektavimas, statyba,
eksploatavimas, eksploatavimo nutraukimas
96.
VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4.7.14,
2016, 2017,
2022
Pakeitimas 2019 m. planuojamas
22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2- 4.8,
2018, 2019
atsižvelgiant į tai, kad jo nuostatas
2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės 4.11
reikia suderinti su nauju teisės aktu
energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų
–
Branduolinės
saugos
atliekyną“ patvirtinimo“
reikalavimais
„Branduolinės
energetikos objektų saugai svarbių
konstrukcijų sistemų ir komponentų
techninė priežiūra“.
97.

VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.22,
59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 4.8,
„Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo 4.11
saugykloje“ patvirtinimo“

2015, 2016,
2018, 2019

2021

Pakeitimas 2019 m. planuojamas
atsižvelgiant į tai, kad jo nuostatas
reikia suderinti su nauju teisės aktu
–
Branduolinės
saugos
reikalavimais
„Branduolinės
energetikos objektų saugai svarbių
konstrukcijų sistemų ir komponentų
techninė priežiūra“.
Radioaktyviųjų atliekų atliekynų statybos vietų (aikštelių) vertinimas, projektavimas, statyba, eksploatavimas, uždarymas, uždarytų atliekynų
priežiūra
98.
VATESI viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.7.15,
2015, 2017
2022
103 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.1-2015 4.8
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99.

100.

101.

102.

103.

„Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų
atliekų atliekyną kriterijai“ patvirtinimo“
VATESI viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 4.3,
2015, 2016,
2024
22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2- 4.5,
2018, 2019
2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“
4.7.15,
4.13
Branduolinių, daliųjų ir branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir VATESI 4.2,
2016, 2019
2024
viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-1271/22.3- 4.7.16
139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir
panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo
tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių
patvirtinimo“
VATESI viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.3,
2015, 2016,
2024
133 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.1-2017 4.4
2017, 2019
„Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų
vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“
Branduolinės
saugos
reikalavimai
„Reikalavimai 4.7.17,
2019, 2020
2022
dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio 4.15
kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai
gauti“

Kiti teisės aktai
VATESI viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.2,
2017, 2018
149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos 4.17
licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui pakeisti,
licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir
licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei
licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“

Prireikus

Naujas
dokumentas,
skirtas
Lietuvos Respublikos branduolinės
saugos įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5
punktams
ir
33
straipsniui
įgyvendinti.
Kartu taip pat siekiama įgyvendinti
Išvadoje dėl sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
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104.

105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

VATESI viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr.
22.3-290 „Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo
leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį
leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos
duomenų formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29
d. įsakymas Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12
d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12
d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl Statybos techninio reglamento
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės
pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7
d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“
patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų teikimo
valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“
VATESI viršininko 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 22.3234 „Dėl paraiškų Valstybinės atominės energetikos saugos

4.2,
4.16

2016, 2018,
2019

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

-

–

Prireikus

4.3,
4.4,
4.7.19

–

Prireikus

-

–

Prireikus

4.2

–

Prireikus
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112.

113.

inspekcijos išduodamiems sertifikatams gauti formų ir šių
sertifikatų blankų formų patvirtinimo“
VATESI viršininko 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 22.3- 4.2
–
118 „Dėl Atestato, suteikiančio teisę eiti branduolinės
energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo pareigas,
formos patvirtinimo“
VATESI viršininko įsakymas „Dėl Ataskaitos apie 2019
branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimą vykdant
licencijuojamą ir leidimais reguliuojamą veiklą turinio ir
pateikimo tvarkos patvirtinimo“
_________________________

Prireikus

2021

Naujas teisės aktas yra reikalingas
Branduolinės saugos įstatymo 42
straipsnio 3 daliai įgyvendinti.

