
PATVIRTINTA 

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. 22.3-113 

(Valstybinės atominės energetikos saugos  

inspekcijos viršininko 

2021 m. liepos 16 d.  

įsakymo Nr. 22.3-110 redakcija) 

 

(Patikrinimų, susijusių su įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo įgyvendinimu, 

kontrolinio klausimyno-ataskaitos forma) 

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA  

 

TVIRTINU               

(Pareigos) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

 

PATIKRINIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL BRANDUOLINIO GINKLO 

NEPLATINIMO ĮGYVENDINIMU, KONTROLINIS KLAUSIMYNAS-ATASKAITA 

 

______________ Nr. ____________ 
(data)  (numeris) 

_______________ 
(sudarymo vieta) 

 

Patikrinimo pradžia: ___: ___ val.   

Patikrinimo pabaiga: ___: ___ val. 

 

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne-ataskaitoje nurodytų reikalavimų, dėl 

tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 262 4141, elektroniniu 

paštu: atom@vatesi.lt arba atvykite adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–17:00, 

V – 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.  
 

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo 

dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos): 

 

 

 

Patikrinimo atlikimo data: 

 

 

 

Patikrinimo pagrindas: 

 

 

 

Patikrinimo tipas: 

     planinis reguliarusis; 

     neplaninis paskelbtas; 

     neplaninis nepaskelbtas. 
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Kontrolinis klausimynas-ataskaita naudojamas (tinkamą pažymėti): 

     visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju; 

     ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju, kai patikrinimas yra vykdomas antrą 

kartą ar daugiau kartų per 2 metus;  

    neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto 

veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta 

dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.  
 

Ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens kodas, buveinės adresas, tikrinamos 

veiklos adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio 

pašto adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, asmens kodas, tikrinamos veiklos 

adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas):  

 

 

 

 

 

 
 

Ūkio subjektas yra: 

    asmuo, pateikęs paraišką gauti licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos branduolinės saugos 

įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje ([1], [3] 2.1 p.); 

     asmuo, turintis licenciją, nurodytą Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje ([1], [3] 

2.2 p.); 

     asmuo, turintis branduolinių medžiagų bei Europos Komisijos suteiktą branduolinių medžiagų 

balanso zonos kodą, tačiau neprivalantis turėti licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 

straipsnio 1 dalyje ([1], [3] 2.3 p.); 

   asmuo, turintis branduolinių medžiagų ir jas apskaitantis Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos (toliau – VATESI) branduolinių medžiagų balanso zonoje, tačiau neprivalantis 

turėti licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje ([3] 2.3 p.). 

 

Europos Komisijos suteiktas branduolinių medžiagų balanso zonos kodas (jei toks kodas yra 

suteiktas): 

 

 
 

Ūkio subjekto įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris), 

dalyvavę patikrinime: 

 

 
 

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei toks 

patikrinimas buvo atliktas: 

 

 

 

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų 

pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas 

pašalinti mažareikšmį pažeidimą, ir gerosios praktikos neatitiktys bei jų pašalinimo būsena, jei 

pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta: 
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Kontroliniai klausimai: 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas 

Atitiktis reikalavimui (atsakymas 

pažymimas; nustačius pažeidimą, 

pažymima „Ne“, o pastabų laukelyje 

aprašomas pažeidimas) 

1. Bendrieji reikalavimai branduolinių medžiagų turėtojams 

1.1. Ar apskaitomos ir kontroliuojamos 

branduolinės medžiagos? ([3] 6 p.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

1.2. Ar Europos Komisijai pateikta informacija 

apie įrenginio pagrindines technines 

charakteristikas? ([2] II skyrius 3 str. 1 d.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

1.3. Ar ūkio subjektas, ketinantis branduolines 

medžiagas apskaityti VATESI branduolinių 

medžiagų balanso zonoje, informavo apie tai 

VATESI ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki 

medžiagų įsigijimo? ([3] 10 p.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

1.4. Ar ūkio subjektas, ketinantis branduolines 

medžiagas apskaityti VATESI branduolinių 

medžiagų balanso zonoje, pateikė VATESI šią 

informaciją: ([3] 10 p.) 

- - - 
 

Netikrinta 

1.4.1. juridinio asmens (jei branduolinių medžiagų 

turėtojas yra juridinis asmuo) pavadinimas, teisinė 

forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas) 

arba fizinio asmens (jei branduolinių medžiagų 

turėtojas yra fizinis asmuo) vardas, pavardė, 

gyvenamosios vietos adresas? ([3] 10.1 p.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

1.4.2. atsakingo už branduolinių medžiagų apskaitą 

asmens kontaktiniai duomenys (telefono, fakso 

numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei 

asmuo juos turi)? ([3] 10.2 p.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

1.4.3. planuojamų gauti branduolinių medžiagų 

pavadinimas, jų izotopinė sudėtis ir kiekis (masės 

vienetais)? ([3] 10.3 p.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

1.4.4. informacija apie vietovę ([3] 34.1–34.6 p.), 

branduolinių medžiagų tiksli saugojimo vieta bei 

kitos galimos jų buvimo vietos? ([3] 10.4 p.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

1.4.5. informacija apie tai, kokiam tikslui bus 

naudojamos planuojamos gauti branduolinės 

medžiagos? ([3] 10.5 p.) 

 

Taip 

 

Ne 
- 

 

Netikrinta 

Pastabos: 

 

 

 

2. Papildomi reikalavimai branduolinių 

medžiagų balanso zonos kodų turėtojams ir 

ketinantiems jais tapti 

Neaktualu     

2.1. Ar ūkio subjektas parengė branduolinių 

medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos 

koncepciją ir pateikė ją VATESI? ([3] 12 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 
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2.2. Ar ūkio subjekto parengtoje ir pateiktoje 

branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės 

sistemos koncepcijoje nurodyta ši informacija: ([3] 

12 p.) 

- - 
 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.2.1. kokio tipo branduolinės medžiagos bus 

naudojamos (planuojamas kiekis, izotopinė 

sudėtis, įsodrinimas ir kiti duomenys) ir kokiu 

tikslu? ([3] 12.1 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.2.2. kaip ir kokiomis priemonėmis bus sukurta 

branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės 

sistema? ([3] 12.2 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.2.3. 10 metų planas numatomai veiklai su 

branduolinėmis medžiagomis? ([3] 12.3 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.3. Ar ūkio subjektas parengė branduolinių 

medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos aprašą ir 

pateikė jį VATESI? ([3] 13 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.4. Ar yra paskirtas asmuo (-ys), atsakingas (-i) už 

branduolines medžiagas ir jų apskaitą? ([3] 14.3 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.5. Ar patvirtintuose tvarkos aprašuose yra 

aprašytas branduolinių medžiagų saugojimas, 

naudojimas, tvarkymas bei apskaita? ([3] 14.4.1 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.6. Ar patvirtintuose tvarkos aprašuose yra 

aprašytas ataskaitų ir pranešimų teikimas Europos 

Komisijai ir (arba) VATESI? ([3] 14.4.2 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.7. Ar patvirtintuose tvarkos aprašuose yra 

aprašyti veiksmai praradus branduolines 

medžiagas, nustačius branduolinių medžiagų ar jų 

kiekio pakitimus ar nustačius klaidas ataskaitose? 

([3] 14.4.3 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.8. Ar yra apskaitos žurnalai, pagal kuriuos bet 

kuriuo metu galima būtų nustatyti branduolinių 

medžiagų gavimo partijos pavadinimą, 

branduolinių medžiagų masę partijoje? ([3] 14.5.1 

p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.9. Ar yra apskaitos žurnalai, pagal kuriuos bet 

kuriuo metu galima būtų nustatyti visus veiksmus 

ar pakitimus, susijusius su branduolinių medžiagų 

inventorinio kiekio pakitimais, branduolinių 

medžiagų atsargų įrašais ir fizine inventorizacija? 

([3] 14.5.2 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.10. Ar yra apskaitos žurnalai, pagal kuriuos bet 

kuriuo metu galima būtų nustatyti visų turimų 

branduolinių medžiagų kiekį ir jų (arba gavimo 

partijos) buvimo vietą? ([3] 14.5.3 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.11. Ar yra saugomi kiti branduolinių medžiagų 

apskaitai būtini dokumentai (siuntėjo pateikti 

dokumentai, branduolinių medžiagų kiekio 

skaičiavimo ar matavimų rezultatai, Europos 

Komisijai ir (arba) VATESI siųstos apskaitos 

ataskaitos ar kiti pranešimai)? ([3] 14.6 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.12. Ar yra atliekama metinė branduolinių 

medžiagų fizinė inventorizacija? ([3] 15 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 
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2.13. Ar Europos Komisija ir VATESI 

informuojama apie planuojamą atlikti branduolinių 

medžiagų fizinę inventorizaciją likus ne mažiau nei 

40 kalendorinių dienų iki fizinės inventorizacijos 

atlikimo? ([3] 15 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.14. Ar ypatingais atvejais (praradus branduolines 

medžiagas, netikėtai pasikeitus jų saugojimo 

sąlygoms, nustačius branduolinių medžiagų ar jų 

kiekio pakitimus ar kitais panašiais atvejais) buvo 

nedelsiant informuota VATESI ir ar buvo atlikta 

papildoma fizinė inventorizacija? ([3] 16 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

2.15. Ar Europos Komisijai teikiamos inventorinio 

kiekio pakitimo ataskaitos (angl. Inventory Change 

Report, ICR), medžiagų balanso ataskaitos (angl. 

Material Balance Report, MBR), fizinės 

inventorizacijos aprašai (angl. Physical Inventory 

Listing, toliau, PIL) buvo pateikti [2] nustatytais 

terminais? ([3] 18 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos: 

 

 

 

3. Papildomi reikalavimai branduolinių 

medžiagų turėtojams, branduolines medžiagas 

apskaitantiems VATESI branduolinių 

medžiagų balanso zonoje 

Neaktualu     

3.1. Ar kasmet VATESI yra pateikiamas veiklos 

programos planas? ([3] 21 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.2. Ar per penkias darbo dienas nuo praėjusio 

mėnesio pabaigos VATESI yra pateikiama 

informacija apie per praeitą mėnesį gautas ir (ar) 

išsiųstas branduolines medžiagas? ([3] 22 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.3. Ar pateikiamoje informacijoje apie per praeitą 

mėnesį gautas ir (ar) išsiųstas branduolines 

medžiagas nurodomi šie duomenys: ([3] 22 p.) 

- - 
 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.3.1. gautų ir (ar) išsiųstų branduolinių medžiagų 

pavadinimai, jų izotopinė sudėtis ir kiekis (masės 

vienetais), branduolių medžiagų gavimo partijos 

pavadinimas, jei toks yra žinomas, ir šią 

informaciją pagrindžiantys dokumentai ar jų 

kopijos? ([3] 22.1 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.3.2. iš kur ir iš ko branduolinės medžiagos yra 

gautos ir (ar) kam ir kur jos išsiųstos, nurodant 

tikslų branduolinių medžiagų siuntėjo ar 

branduolinių medžiagų gavėjo pavadinimą, teisinę 

formą, juridinio asmens kodą, buveinę (adresą), 

fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios 

vietos adresą, ir branduolinių medžiagų balanso 

zonos kodą, jeigu tokia informacija yra žinoma, ir 

šią informaciją pagrindžiantys dokumentai ar jų 

kopijos? ([3] 22.2 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 
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3.4. Ar yra atliekama metinė branduolinių 

medžiagų fizinė inventorizacija? ([3] 23 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.5. Ar VATESI informuojama apie planuojamą 

atlikti branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją 

likus ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų iki 

fizinės inventorizacijos atlikimo? ([3] 23 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.6. Ar ypatingais atvejais (praradus branduolines 

medžiagas, netikėtai pasikeitus jų saugojimo 

sąlygoms, nustačius branduolinių medžiagų ar jų 

kiekio pakitimus ar kitais panašiais atvejais) buvo 

nedelsiant informuota VATESI ir ar buvo atlikta 

papildoma fizinė inventorizacija? ([3] 24 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.7. Ar fizinių inventorizacijų rezultatai pateikiami 

VATESI per 15 kalendorinių dienų nuo fizinės 

inventorizacijos atlikimo, bet ne vėliau kaip per 

penkias darbo dienas nuo mėnesio, kada atlikta 

fizinė inventorizacija, pabaigos? ([3] 26 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3.8. Ar pastebėjus neatitikimų VATESI teiktoje 

informacijoje, ūkio subjektas nedelsiant, tačiau ne 

vėliau nei per 3 darbo dienas, informavo VATESI 

ir neatitikimus ištaisė? ([3] 27 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos: 

 

 

 

PATIKRINIMO REZULTATAI 

Eil. Nr. Pažeidimas 

Branduolinės saugos 

normatyviniai techniniai 

dokumentai (toliau – 

NTD) ir teisės aktai 

   

Eil. Nr. Mažareikšmis pažeidimas NTD ir teisės aktai 

   

Eil. Nr. Gerosios praktikos neatitiktis Dokumentai 

   

Patikrinimo rezultatų suvestinė 

Pažeidimų skaičius  

Mažareikšmių 

pažeidimų skaičius 
 

Gerosios praktikos 

neatitikčių skaičius 
 

PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ 

TAIKYMO 

 

Šis kontrolinis klausimynas-ataskaita, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali 

būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno-ataskaitos 

įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. 
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Užpildė _________________________________________________________________________ 
(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

 

Nuorodos į teisės aktus (taikant kontrolinį klausimyną-ataskaitą turi būti vadovaujamasi aktualiomis 

šiame sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis): 

1. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas; 

2. 2005 m. vasario 8 d. Europos Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 302/2005 dėl Euratomo 

saugumo kontrolės taikymo; 

3. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės 

bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“, patvirtinti VATESI 

viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.2.1-2014 „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“. 

_____________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.424F7C72601E/asr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0302&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0302&from=LT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8da21f20f0a111e3bb22becb572235f5/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8da21f20f0a111e3bb22becb572235f5/asr

