
 

 

Suvestinė redakcija 
2019-12-31 

 
PATVIRTINTA  
Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos viršininko 
2019 m. vasario 27 d.  
įsakymu Nr. 22.3-44 
 

BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR PERŽIŪROS 2019 M. METINIS PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

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

Rengėjas 
  

Atsakingas 
padalinys ir  
derinantys 
padaliniai 
 

Asmenys, 
kuriems 
dokument
as turi būti 
pateiktas 
išvadoms, 
pastaboms 
ir 
pasiūlyma
ms*** 

Teisės akto 
projekto 
parengimo 
etapas, 
siekiamas 
įgyvendinti 
per 
metus**** 

Poreikio 
pagrindima
s*****  

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) 

1.        Pripažintas netekusiu 
galios: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

2.  Lietuvos Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymas (53 straipsnio 
pakeitimas) 

K. Tumosienė 
 

Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

– Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas 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, 
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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 
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. 
Punkto pakeitimai: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

21.  Lietuvos Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymas (35 straipsnio 
pakeitimas) 

J. 
Jarmalavičiūtė 

Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, 

– Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Numatoma pakeisti 35 
straipsnio nuostatas siekiant  
nustatyti, kad III kategorijos 
branduolinėms medžiagoms 
nereikėtų nustatyti 
numatomos grėsmės.   
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 
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22.        Pripažintas netekusiu 
galios: 
2019-10-31 NR. 22.3-264 

3.  Lietuvos Respublikos 
branduolinės saugos 
įstatymas (atitinkamų 
nuostatų pakeitimai) 

M. 
Dekaminavi-
čius, 
A. 
Pašiškevičius,  
U. Adomaitytė, 
E. Kimtys 
 

Atsakingas: ENS, 
TRSS, SAS, AD TPS, 
SAS 
Derinantys: VIS, 
BMKFSS, VPBS ir 
jam atskaitingų 
padalinių vadovai, 
PVS 

– Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas 2019 m. planuojamas 
pradėti rengti įstatymo 
pakeitimo projektas, skirtas 
tobulinti eksploatavimo 
nutraukimo licencijų 
išdavimą 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. 
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 
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straipsnio pakeitimai, 
atsižvelgiant į sukauptą 
praktiką. 
Taip pat siūlytina tikslinti 
reglamentavimą, susijusi su 
daliųjų medžiagų 
naudojimu. 

4.        Pripažintas netekusiu 
galios: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 

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

A. 
Navagrockienė 
 

Atsakingas: SAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, PFK, BMKFSS, 
VPBS, TRSS, PVS 

Lietuvos 
Respubliko
s finansų 
ministerija 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas rengiamas 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos rinkliavų 
įstatymo 5 straipsnio 3 
dalimi.  
 

6.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2018 m. 
rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 
918 „Dėl Lietuvos 
Respublikos radiacinės 
saugos įstatymo 
įgyvendinimo“ 

A. Nekrasovaitė Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

SAM, TM Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant panaikinti Veiklos 
su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
įteisinimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
2018 m. rugsėjo 12 d. 
nutarimu Nr. 918 „Dėl 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos įstatymo 
įgyvendinimo“, 23.4 ir 25.4 
papunkčių neatitiktį 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos įstatymui. 
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7.  Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. 
lapkričio 21 d. nutarimas 
Nr. 1406 „Dėl Valstybinės 
atominės energetikos 
saugos inspekcijos nuostatų 
patvirtinimo“ 

E. Lisica Atsakingas: AD TPS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Būtina peržiūra, 
atsižvelgiant į tai, kad teisės 
aktas paskutinį kartą keistas 
2016 metais ir po to keletą 
kartų keitėsi esminiai 
VATESI veiklą 
reglamentuojantys įstatymai. 

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

E. Ribokienė 
 

Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, VPRS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai 

IAE, 
EIMIN 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti VATESI 
reikalavimų nuostatas su 
Lietuvos Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymo ir su Lietuvos 
Respublikos branduolinės 
saugos įstatymo 
nuostatomis, patikslinti ir 
papildyti nuostatas 
atsižvelgiant į  WENRA 
saugos lygius, taip pat 
įvertinti savo ir kitų šalių 
praktiką. Teisės aktas bus iš 
esmės peržiūrėtas ir parengta 
nauja šio teisės akto 
redakcija.   
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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9.  VATESI viršininko 2010 m. 
liepos 30 d. įsakymas Nr. 
22.3-60 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.8.1-2010 „Informavimo 
apie neįprastus įvykius 
atominėse elektrinėse 
reikalavimai“ patvirtinimo“ 

E. Ribokienė  Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, VPRS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai 

IAE, 
EIMIN 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pripaži-
nimas 
netekusiu 
galios 

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).   

91. VATESI viršininko 2014 m. 
balandžio 10 d. įsakymo Nr. 
22.3-57 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.7.1-2014 „Saugai svarbių 
branduolinės energetikos 
objekto konstrukcijų, 
sistemų ir komponentų 
priešgaisrinė sauga“ 
patvirtinimo“ 

E. Ribokienė Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, VPRS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai 

IAE, 
EIMIN 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti šio teisės 
akto nuostatas su 8 punkte 
nurodyto teisės akto 
nuostatomis. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

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

E. Ribokienė Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, VPRS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai 

IAE, 
EIMIN 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti šio teisės 
akto nuostatas su 8 punkte 
nurodyto teisės akto 
nuostatomis. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

93. VATESI viršininko 2018 m. 
liepos 25 d. įsakymo Nr. 
22.3-169 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-

E. Ribokienė Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 

IAE, 
EIMIN 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti šio teisės 
akto nuostatas su 8 punkte 
nurodyto teisės akto 
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1.8.4-2018 „Branduolinės 
energetikos objekto saugai 
svarbių konstrukcijų, 
sistemų ir komponentų 
senėjimo valdymas“ 
patvirtinimo“ 

vadovai, VPRS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai 

nuostatomis. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

10.  VATESI viršininko 2008 m. 
spalio 24 d. įsakymas Nr. 
22.3-107 „Dėl Avarinės 
parengties reikalavimų 
branduolinės energetikos 
objektą eksploatuojančiai 
organizacijai patvirtinimo“ 

E. Baškys Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, RATS, ENS 

IAE, 
EIMIN 

Suderinimas 
su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
perkelti WENRA saugos 
lygius atsižvelgiant į 
VATESI ataskaitą Nr. 22.7-
3 „WENRA esamiems 
branduoliniams reaktoriams 
rekomenduojamųjų saugos 
lygių peržiūros ir VATESI 
teisės aktų nuostatų atitikties 
WENRA saugos lygiams 
įvertinimo ataskaita“, 
patvirtintą VATESI 
viršininko atsižvelgiant į 
2017-01-18 tarnybinį 
pranešimą Nr. 12.3-2. 
Pakeitimu taip pat siekiama 
įgyvendinti Išvadoje dėl 
sričių, kuriose egzistuoja 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybė, nurodytus 
pasiūlymus. 
Punkto pakeitimai: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

11.  VATESI viršininko 2011 m. 
spalio 24 d. įsakymas Nr. 
22.3-106 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.1.4-2017 „Valstybinės 

E. Lisica Atsakingas: AD TPS 
Derinantys: VIS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, VPRS ir jam 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Planuojama tobulinti 
mažareikšmių teisės aktų 
pažeidimų kriterijų sąrašą 
atsižvelgiant į sukauptą 
patirtį. 
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atominės energetikos 
saugos inspekcijos poveikio 
priemonių taikymo tvarkos 
aprašas“ patvirtinimo“ 

atskaitingų padalinių 
vadovai, PVS, 
BMKFSS 

12.  VATESI viršininko 2017 m. 
spalio 23 d. įsakymas Nr. 
22.3-182 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.1.5-2017 „Visuomenės 
dalyvavimo sprendimų 
priėmime branduolinės 
energetikos srityje 
procedūrų organizavimo 
tvarkos aprašas“ 
patvirtinimo“ 

U. Adomaitytė Atsakingas: AD TPS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Numatytoji peržiūra. 

13.  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“ 

A. Nekrasovaitė Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS 

– Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas bus reikalingas 
atsižvelgiant į Veiklos su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais 
įteisinimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
2018 m. rugsėjo 12 d. 
nutarimu Nr. 918 „Dėl 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos įstatymo 
įgyvendinimo“, pakeitimą. 

14.  VATESI viršininko 2009 m. 
birželio 15 d. įsakymas Nr. 
22.3-58 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.1.1-2014 „Branduolinės 
saugos reikalavimų ir 

U. Adomaitytė Atsakingas: AD TPS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Numatytoji peržiūra. 
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branduolinės saugos 
taisyklių rengimo tvarkos 
aprašas“ patvirtinimo“ 

15.        Punkto pakeitimai: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 
Pripažintas netekusiu 
galios: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

16.  VATESI viršininko 2010 m. 
birželio 21 d. įsakymas Nr. 
22.3-56 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.4.1-2016 „Vadybos 
sistema“ patvirtinimo“ 

R. Daubaras Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Dokumento peržiūra 
siūloma atsižvelgiant į tai, 
kad peržiūra yra reikalinga 
dėl TATENA naujo saugos 
standarto (angl. GSR Part 2 
„Leadership and 
management for safety“).“ 

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

R. Daubaras Atsakingas: EPAS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Numatytoji peržiūra. 

18.  VATESI viršininko 2012 m. 
balandžio 4 d. įsakymas Nr. 
22.3-37 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.6.1-2012 „Branduolinės 
energetikos objektų, 
branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinė 
sauga“ patvirtinimo“ 

M. Urvakis Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS, SAS 

Lietuvos 
Respubliko
s valstybės 
saugumo 
departame
ntas, VRM, 
KAM, 
IAE 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Teisės akto nuostatas būtina 
atnaujinti atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos 
branduolinės energijos 
įstatymo pakeitimus, bei į 
TATENA IPPAS misijos 
metu pateiktas 
rekomendacijas ir 
pasiūlymus. 
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19.  VATESI viršininko 2011 m. 
spalio 7 d. įsakymas Nr. 
22.3-99 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.8.2-2015 „Branduolinės 
energetikos objekto 
modifikacijų kategorijos ir 
modifikacijų atlikimo 
tvarkos aprašas“ 
patvirtinimo“ 

M. Urvakis Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS, SAS  

– Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Būtini pakeitimai, 
atsižvelgiant į numatomus 
VATESI viršininko 2012 m. 
balandžio 4 d. įsakymo Nr. 
22.3-37 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.6.1-2012 „Branduolinės 
energetikos objektų, 
branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinė 
sauga“ patvirtinimo“ 
pakeitimus. 

20.  VATESI viršininko 2018 m. 
kovo 27 d. įsakymas Nr. 
22.3-87 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
2.1.6-2018 „Branduolinės 
elektrinės projektas“ 
patvirtinimo“ 

M. Urvakis Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS, SAS  

– Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Būtini pakeitimai, 
atsižvelgiant į numatomus 
VATESI viršininko 2012 m. 
balandžio 4 d. įsakymo Nr. 
22.3-37 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.6.1-2012 „Branduolinės 
energetikos objektų, 
branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinė 
sauga“ patvirtinimo“ 
pakeitimus. 

21.  VATESI viršininko 2012 m. 
rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 
22.3-104 „Dėl Branduolinės 
saugos taisyklių BST-1.6.1-
2012 „Fizinės saugos 
užtikrinimo plano 
rengimas“ patvirtinimo“ 

M. Urvakis Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS  

– Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Būtini pakeitimai, 
atsižvelgiant VATESI 
viršininko 2012 m. 
balandžio 4 d. įsakymas Nr. 
22.3-37 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.6.1-2012 „Branduolinės 
energetikos objektų, 
branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinė 
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sauga“ patvirtinimo“ 
numatomus pakeitimus. 
Punkto pakeitimai: 
2019-04-25 įsakymas Nr. 
22.3-92 
2019-12-31 įsakymas Nr. 
22.3-294 

22.        Punkto pakeitimai: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 
Pripažintas netekusiu 
galios: 
2019-12-31 įsakymas Nr. 
22.3-294 
 

23.        Punkto pakeitimai: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 
Pripažintas netekusiu 
galios: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

24.  VATESI viršininko 2017 m. 
lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 
22.3-222 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.8.3-2017 „Branduolinės 
energetikos objekto 
techninė specifikacija“ 
patvirtinimo“ 

J. Senkevič Atsakingas: SKS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Numatytoji peržiūra. 

25.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Valstybinės 
atominės energetikos 
saugos inspekcijos 
licencijomis reguliuojamos 
veiklos su branduolinėmis ir 

E. Kimtys Atsakingas: SAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
EPAS, TRSS, RATS, 
VPBS 

- Suderinimas 
su 
padaliniais 

Naujas 
teisės aktas 

Šiame dokumente, be kita 
ko, būtų įgyvendinta 
Branduolinės saugos 
įstatymo 4 straipsnio 6 
punkto ir 33 straipsnio 
nuostata dėl to, jog turi būti 
reglamentuojamas 
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daliosiomis medžiagomis 
sauga“ 

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. 
Punkto pakeitimai: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

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

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Naujas 
teisės aktas 

Teisės aktas skirtas 
susisteminti branduolinės 
saugos reikalavimus 
techninei priežiūrai, taip pat  
TATENA nustatytiems šioje 
srityje saugos standartams 
įgyvendinti. 

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

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 
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262. VATESI viršininko 2010 m. 
birželio 21 d. įsakymas Nr. 
22.3-56 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.4.1-2016 „Vadybos 
sistema“ patvirtinimo“ 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

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

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

264. VATESI viršininko 2010 m. 
gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 
22.3-120 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymas 
branduolinės energetikos 
objektuose iki jų dėjimo į 
radioaktyviųjų atliekų 
atliekyną“ patvirtinimo“ 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
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2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

265. VATESI viršininko 2011 m. 
spalio 6 d. įsakymas Nr. 
22.3-95 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.9.3-2016 „Radiacinė 
sauga branduolinės 
energetikos objektuose“ 
patvirtinimo“ 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

266. VATESI viršininko 2014 m. 
balandžio 10 d. įsakymas 
Nr. 22.3-57 „Dėl 
Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-1.7.1-
2014 „Saugai svarbių 
branduolinės energetikos 
objekto konstrukcijų, 
sistemų ir komponentų 
priešgaisrinė sauga“ 
patvirtinimo“ 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

267. VATESI viršininko 2016 m. 
lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 
22.3-188 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų 
atliekų atliekynai“ 
patvirtinimo“ 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
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ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

268. VATESI viršininko 2018 m. 
gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 
22.3-295 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.8.5-2018 „Branduolinės 
energetikos objekto 
pripažinimas tinkamu 
eksploatuoti“ patvirtinimo“ 
pakeitimo“ 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

269. VATESI viršininko 2011 m. 
lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 
22.3-117 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
2.1.4-2011 „Branduolinės 
elektrinės saugos analizės 
ataskaitos rengimas ir 
naudojimas“ patvirtinimo“ 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 
energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 

2610. VATESI viršininko 2015 m. 
lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 
22.3-216 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.5.1-2019 „Branduolinės 

K. Sabas Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su nauju teisės aktu – 
Branduolinės saugos 
reikalavimais „Branduolinės 



 

 

16

energetikos objektų 
eksploatavimo 
nutraukimas“ patvirtinimo“ 

energetikos objektų saugai 
svarbių konstrukcijų sistemų 
ir komponentų techninė 
priežiūra“. 
Papildyta punktu: 
2019-04-25 įsakymas Nr. 
22.3-92 

27.  VATESI viršininko 2016 m. 
balandžio 29 d. įsakymas 
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“ 

A. Nekrasovaitė Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

ETD, SAM Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Teisės akto nuostatas būtina 
atnaujinti atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos įstatymo 
naująją redakciją, 
įsigaliojusią 2018 m. rugsėjo 
1 d. 

271. VATESI viršininko 2017 m. 
rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 
22.3-160 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.4.3-2017  
„Licencijuojamą veiklą 
branduolinės energetikos 
srityje vykdančių 

A. Nekrasovaitė Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

ETD, SAM Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
siekiant suderinti nuostatas 
su 27 punkte nurodytu 
keičiamu teisės aktu. 
Papildyta punktu: 
2019-04-25 įsakymas Nr. 
22.3-92  
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organizacijų žmogiškieji 
ištekliai“ patvirtinimo“ 

28.  VATESI viršininko 2009 m. 
lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 
22.3-118 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
2.1.1-2009 „Reikalavimai 
Ignalinos atominės 
elektrinės deterministinei 
saugos analizei“ 

V. Legenis Atsakingas: SAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS 

- Peržiūra Peržiūra Peržiūra reikalinga įvertinti 
šio teisės akto atitiktį 
atnaujintiems WENRA 
saugos lygiams Be kita ko, 
bus įvertintas dokumento 
galiojimo terminas ir 
nuspręsta dėl tikslingumo 
(laiko požiūriu) dokumentą 
papildyti dokumentų, kurie 
turi būti suderinti su 
VATESI, priimtinumo 
kriterijais, taip įgyvendinant 
Išvadoje dėl sričių, kuriose 
egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nurodytus pasiūlymus. 
Punkto pakeitimai: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 

29.        Punkto pakeitimai: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 
Punktas pripažintas 
netekusiu galios: 
2019-12-31 įsakymas Nr. 
22.3-294 

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

E. Kimtys Atsakingas: SAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai 

- Pateikimas 
tvirtinti 

Pripažini-
mas 
netekusiu 
galios 

Planuojama teisės aktą 
peržiūrėti, jei jame yra 
aktualių nuostatų – jas 
perkelti į kitus teisės aktus, ir 
tai padarius teisės aktą 
pripažinti netekusiu galios 
kaip nebeaktualų. 
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31.  Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 
ir VATESI viršininko 2008 
m. gruodžio 24 d. įsakymas 
Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl 
Radioaktyviųjų medžiagų, 
radioaktyviųjų atliekų ir 
panaudoto branduolinio 
kuro įvežimo, išvežimo, 
vežimo tranzitu ir vežimo 
Lietuvos Respublikoje 
taisyklių patvirtinimo“ 

K. Tumosienė Atsakingas: TRSS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Numatytoji peržiūra. 

32.  VATESI viršininko 2017 m. 
liepos 31 d. įsakymas Nr. 
22.3-133 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
4.1.1-2017 „Branduolinio 
kuro ciklo, branduolinių ir 
daliųjų medžiagų vežimo 
sertifikatų išdavimo 
taisyklės“ patvirtinimo“ 

K. Tumosienė Atsakingas: TRSS 
Derinantys: – 

– Peržiūra Peržiūra Numatytoji peržiūra. 

33.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Reikalavimai 
dokumentams, kurie turi 
būti pateikti su paraiška 
branduolinio kuro ciklo, 
branduolinių ir daliųjų 
medžiagų vežimo licencijai 
gauti“ 

S. Stasiūnas Atsakingas: TRSS 
Derinantys: EPAS, 
SAS, BMKFSS, PVS, 
AD TPS, VIS 

IAE Suderinimas 
su 
padaliniais 

Naujas 
teisės aktas 

Naujas teisės aktas, 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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34.  VATESI viršininko 2016 m. 
lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 
22.3-188 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų 
atliekų atliekynai“ 
patvirtinimo“ 

Ž. Patašius Atsakingas: RATS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas  Projekto numatomo teisinio 
reguliavimo tikslas – 
užtikrinti atitiktį Lietuvos 
Respublikos radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymo įstatymo 
Nr. VIII-1190 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 11, 15 ir 21 straipsnių 
pakeitimo ir 81 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios 
įstatymui (toliau – 
Įstatymas). 
Priemonės – pasikartojančių 
(esančių Įstatyme) nuostatų 
pripažinimas netekusiomis 
galios (galutinio atliekyno 
uždarymo plano parengimo 
ir suderinimo terminai, jo 
suderinimo prielaidos; 21 
straipsnio 3 dalis – 
priežiūros po radioaktyviųjų 
atliekų atliekyno uždarymo 
programos suderinimo 
terminai), nuostatų 
suderinimas su Įstatymo 
tekstu. 

35.  VATESI viršininko 2011 m. 
spalio 6 d. įsakymas Nr. 
22.3-95 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.9.3-2016 „Radiacinė 
sauga branduolinės 
energetikos objektuose“ 
patvirtinimo“ 

V. Achmedov Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE, ETD, 
SAM 

Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Teisės akto nuostatas būtina 
atnaujinti atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos įstatymo 
naująją redakciją, 
įsigaliojusią 2018 m. rugsėjo 
1 d. 
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36.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Branduolinės 
energetikos objekto statiniai 
ir jų konstrukcijos“ 

J. Senkevič Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Naujas 
teisės aktas 

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. 

37.  Branduolinės saugos 
reikalavimai „Saugai 
svarbūs kėlimo įrenginiai ir 
jų įranga“ 

M. Gutaravičius Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, SAS, PS, VPRS 
ir jam atskaitingų 
padalinių vadovai 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Naujas 
teisės aktas 

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. 

38.  VATESI viršininko 2010 m. 
vasario 5 d. įsakymas Nr. 
22.3-16 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
2.1.2-2010 „Bendrieji 
atominių elektrinių su 

M. Gutaravičius Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, SAS 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti teisės akto 
nuostatas su Branduolinės 
saugos reikalavimų „Saugai 
svarbūs kėlimo įrenginiai ir 
jų įranga“ nuostatomis. 
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RBMK-1500 tipo 
reaktoriais saugos 
užtikrinimo reikalavimai“ 
patvirtinimo“ 

381. VATESI viršininko 
įsakymas „Dėl Valstybinės 
atominės energetikos 
saugos inspekcijos 
viršininko 2010 m. liepos 21 
d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl 
Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-3.1.1-
2016 „Panaudoto 
branduolinio kuro 
tvarkymas sausojo tipo 
saugykloje“ pakeitimo“ 

M. Gutaravičius Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, SAS 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti teisės akto 
nuostatas su Branduolinės 
saugos reikalavimų „Saugai 
svarbūs kėlimo įrenginiai ir 
jų įranga“ nuostatomis. 
Papildyta punktu: 
2019-07-15 įsakymas Nr. 
22.3-165 

382. VATESI viršininko 
įsakymas „Dėl Valstybinės 
atominės energetikos 
saugos inspekcijos 
viršininko 2010 m. gruodžio 
31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 
„Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-3.1.2-
2017 „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymas 
branduolinės energetikos 
objektuose iki jų dėjimo į 
radioaktyviųjų atliekų 
atliekyną“ pakeitimo“ 

M. Gutaravičius Atsakingas: SKS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, SAS 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Pakeitimas yra skirtas 
suderinti teisės akto 
nuostatas su Branduolinės 
saugos reikalavimų „Saugai 
svarbūs kėlimo įrenginiai ir 
jų įranga“ nuostatomis. 
Papildyta punktu: 
2019-07-15 įsakymas Nr. 
22.3-165 

39.  VATESI viršininko 
įsakymas „Dėl Ataskaitos 
apie branduolinės, 
radiacinės ir fizinės saugos 

R. Daubaras Atsakingas: EPAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, SAS, SKS, 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Naujas 
teisės aktas 

Naujas teisės aktas yra 
reikalingas Branduolinės 
saugos įstatymo 42 
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užtikrinimą vykdant 
licencijuojamą ir leidimais 
reguliuojamą veiklą turinio 
ir pateikimo tvarkos 
patvirtinimo“ 

BMFKSS, TRSS, 
ENS, RATS 

straipsnio 3 daliai 
įgyvendinti. 
Papildyta punktu: 
2019-04-17 įsakymas Nr. 
22.3-88 
Punkto pakeitimai: 
2019-12-31 įsakymas Nr. 
22.3-294 

40.  VATESI viršininko 2010 m. 
gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 
22.3-120 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymas 
branduolinės energetikos 
objektuose iki jų dėjimo į 
radioaktyviųjų atliekų 
atliekyną“ patvirtinimo“ 

S. Styro Atsakingas: RATS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, SKS 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Reikalavimų pakeitimo 
projektas planuojamas rengti 
siekiant patikslinti šio teisės 
akto nuostatas, atsižvelgiant 
į Vakarų Europos šalių 
branduolinės saugos 
reguliavimo institucijų 
asociacijos (toliau – 
WENRA) 2016 metų saugos 
lygių rekomendacijas (angl. 
„Radioactive Waste 
Treatment and Conditioning 
Safety Reference Levels”, 
Report of the Working 
Group on Waste and 
Decommissioning WGWD), 
October 2016). 
Papildyta punktu: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 
Punkto pakeitimai: 
2019-12-31 įsakymas Nr. 
22.3-294 

41.  VATESI viršininko 2010 m. 
vasario 5 d. įsakymas Nr. 
22.3-16 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-

E. Kimtys Atsakingas: SAS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Aktualių nuostatų iš 
Atominių elektrinių 
reaktoriaus įrenginių 
branduolinės saugos 
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2.1.2-2010 „Bendrieji 
atominių elektrinių su 
RBMK-1500 tipo 
reaktoriais saugos 
užtikrinimo reikalavimai“ 
patvirtinimo“ 

taisyklių, VD-T-001-0-97, 
patvirtintos VATESI 
viršininko 1997 m. liepos 24 
d. įsakymu Nr. 69, 
perkėlimas. 
Papildyta punktu: 
2019-10-31 Nr. 22.3-264 

42.  VATESI viršininko 
įsakymas „Dėl Valstybinės 
atominės energetikos 
saugos inspekcijos 
viršininko 2010 m. liepos 21 
d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl 
Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-3.1.1-
2016 „Panaudoto 
branduolinio kuro 
tvarkymas sausojo tipo 
saugykloje“ pakeitimo“ 

S. Styro Atsakingas: RATS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, SKS 

IAE Pateikimas 
derinti 
padaliniams 

Pakeitimas Reikalavimų pakeitimo 
projektas reikalinga parengti 
siekiant suderinti šio teisės 
akto nuostatas su Plano 40 
punkte nurodyto projekto 
nuostatomis. 
Papildyta punktu: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

43.  VATESI viršininko 2016 m. 
birželio 10 d. įsakymas Nr. 
22.3-109 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.6.2-2016 
„Jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinių, 
naudojamų verčiantis 
branduolinės energetikos 
srities veikla su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais, 
fizinė sauga“ patvirtinimo“ 

M. Urvakis Atsakingas: 
BMKFSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS 

IAE Pateikimas 
tvirtinti 

Pakeitimas Reikalingi pakeitimai, 
atsižvelgiant į numatomus 
VATESI viršininko 2012 m. 
balandžio 4 d. įsakymas Nr. 
22.3-37 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.6.1-2012 „Branduolinės 
energetikos objektų, 
branduolinių ir branduolinio 
kuro ciklo medžiagų fizinė 
sauga“ patvirtinimo“ 
pakeitimus. 
Papildyta punktu: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 



 

 

24

44.  VATESI viršininko 2016 m. 
lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 
22.3-188 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų 
atliekų atliekynai“ 
patvirtinimo“ 

E. Baškys Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, RATS, ENS 

IAE, 
EIMIN 

Suderinimas 
su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
suderinti nuostatas su 
VATESI viršininko įsakymo 
„Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-1.3.1-
2019 „Avarinės parengties 
užtikrinimas branduolinės 
energetikos objektuose“ 
patvirtinimo“ pakeitimo 
projektu. 
Papildyta punktu: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

45.  VATESI viršininko 
įsakymas „Dėl Valstybinės 
atominės energetikos 
saugos inspekcijos 
viršininko 2010 m. liepos 21 
d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl 
Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-3.1.1-
2016 „Panaudoto 
branduolinio kuro 
tvarkymas sausojo tipo 
saugykloje“ pakeitimo“ 

E. Baškys Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, RATS, ENS 

IAE, 
EIMIN 

Suderinimas 
su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
suderinti nuostatas su 
VATESI viršininko įsakymo 
„Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-1.3.1-
2019 „Avarinės parengties 
užtikrinimas branduolinės 
energetikos objektuose“ 
patvirtinimo“ pakeitimo 
projektu. 
Papildyta punktu: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

46.  VATESI viršininko 2010 m. 
gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 
22.3-120 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų 
atliekų tvarkymas 
branduolinės energetikos 
objektuose iki jų dėjimo į 
radioaktyviųjų atliekų 
atliekyną“ patvirtinimo“ 

E. Baškys Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, RATS, ENS 

IAE, 
EIMIN 

Suderinimas 
su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
suderinti nuostatas su 
VATESI viršininko įsakymo 
„Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-1.3.1-
2019 „Avarinės parengties 
užtikrinimas branduolinės 
energetikos objektuose“ 
patvirtinimo“ pakeitimo 
projektu. 
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Papildyta punktu: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

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

E. Baškys Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, RATS, ENS 

IAE, 
EIMIN 

Suderinimas 
su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
suderinti nuostatas su 
VATESI viršininko įsakymo 
„Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-1.3.1-
2019 „Avarinės parengties 
užtikrinimas branduolinės 
energetikos objektuose“ 
patvirtinimo“ pakeitimo 
projektu. 
Papildyta punktu: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

48.  VATESI viršininko 2018 m. 
gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 
22.3-295 „Dėl Branduolinės 
saugos reikalavimų BSR-
1.8.5-2018 „Branduolinės 
energetikos objekto 
pripažinimas tinkamu 
eksploatuoti“ patvirtinimo“ 
pakeitimo“ 

E. Baškys Atsakingas: TRSS 
Derinantys: AD TPS, 
VIS, BMKFSS, 
VPBS ir jam 
atskaitingų padalinių 
vadovai, RATS, ENS 

IAE, 
EIMIN 

Suderinimas 
su 
padaliniais 

Pakeitimas Pakeitimas reikalingas 
suderinti nuostatas su 
VATESI viršininko įsakymo 
„Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-1.3.1-
2019 „Avarinės parengties 
užtikrinimas branduolinės 
energetikos objektuose“ 
patvirtinimo“ pakeitimo 
projektu. 
Papildyta punktu: 
2019-12-31 Nr. 22.3-294 

* 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.  
**** Teisės akto projekto parengimo etapai – pateikimas tvirtinti, suderinimas su padaliniais, pateikimas derinti  padaliniams, peržiūra. 
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***** Pažymima, ar yra numatomas naujo teisės akto parengimas, galiojančio teisės akto pakeitimas, pripažinimas netekusiu galios ar galiojančio teisės akto 
peržiūra. 
 
Vartojami sutrumpinimai: 
1. Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius – AD TPS  
2. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyrius –  BMKFSS 
3. Eksploatavimo patirties analizės skyrius –  EPAS 
4. Eksploatavimo nutraukimo skyrius –  ENS 
5. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – ETD 
6. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patarėjas (finansų klausimais) – PFK 
7. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – EM 
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – SAM 
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – TM 
10. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – EIMIN 
11. Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerija – KAM 
12. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – VRM 
13. Priežiūros skyrius –  PS 
14. Projektų valdymo skyrius – PVS 
15. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius –  RATS 
16. Saugos analizės skyrius –  SAS 
17. Sistemų ir komponentų skyrius –  SKS 
18. Tarptautinė atominės energijos agentūra – TATENA 
19. Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija – WENRA 
20. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – VATESI 
21. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė – IAE 
22. Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai –  VPBS 
23. Viršininko pavaduotojas radiacinei saugai –  VPRS 
24. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (visuomenės informavimui) – VIS 
25. Tarptautinė fizinės saugos patarėjų misija – IPPAS 
26. Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius –  TRSS 

_________________________ 
 

Pakeitimai: 
1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 22.3-88. 
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2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 22.3-92. 
3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 15  d. įsakymas Nr. 22.3-165. 
4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. spalio 31  d. įsakymas Nr. 22.3-264. 
5. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. gruodžio 31  d. įsakymas Nr. 22.3-294. 

 
 
 


