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I.  STRATEGINI Ų POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) vykdoma 
branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros programa įgyvendina VATESI misiją – vykdyti 
branduolinės energetikos objektų ir veiklos, susijusios su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo 
medžiagomis, saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, siekiant apsaugoti visuomenę ir aplinką 
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio – ir pagrindinį 2017 m. VATESI programos 
prioritetą – naujų branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) visapusišką branduolinės 
energetikos saugos1 vertinimą, siekiant priimti sprendimus dėl licencijų statyti ir (ar) eksploatuoti 
šiuos objektus išdavimo.  

2017 m. VATESI išdavė leidimą pradėti pramoninį laikinosios panaudoto branduolinio 
kuro saugyklos (B1 projektas) eksploatavimą, licenciją eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
įrenginį (B2-1 projektas), licenciją eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį ir 
radioaktyviųjų atliekų saugyklą (B3/4 projektas) ir licenciją statyti ir eksploatuoti mažai ir 
vidutiniškai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį atliekyną (B25 projektas). 
 

II.  STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 
Strateginis tikslas 

 
VATESI strateginis tikslas – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, siekti, kad būtų 

užtikrintas aukštas branduolinės energetikos saugos lygis. Strateginio tikslo pasiekimui įvertinti 
buvo numatyti du efekto kriterijai, kurie 2017 m. buvo pasiekti: 

- E-01-01 antrojo ir aukštesniojo lygio neįprastųjų įvykių pagal tarptautinę branduolinių 
įvykių skalę (INES) skaičius (siektina reikšmė – 0). 2017 m. tokių įvykių Lietuvos Respublikoje 
esančiuose branduolinės energetikos objektuose nebuvo; 

- E-01-02 taikiems tikslams naudojamų Lietuvos Respublikoje esančių branduolinių 
medžiagų, branduolinių dvejopo naudojimo prekių ir vykdomų mokslinių tyrimų, susijusių su 
branduoliniu kuro ciklu, dalis procentais (siektina reikšmė – 100%). 2017 m. šis rodiklis buvo 100 
procentų. 

 
Efekto kriterij ų kitimo dinamika 2014–2017 m. 
 

Efekto kriterijus 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 
E-01-01 0 0 0 0 
E-01-02 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Strateginio tikslo įgyvendinimui buvo parengta ir 2017 m. vykdoma viena programa 

„Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra“, turinti du tikslus. Programos tikslų 
įgyvendinimui buvo vykdomi 2 uždaviniai, o jų įgyvendinimui numatytos 6 priemonės.  

                                                 
1 Branduolinės energetikos sauga šiame dokumente suprantama kaip branduolinė sauga, branduolinės energetikos 
objektų ir branduolinių bei branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga, branduolinės energetikos srities veiklos su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinė sauga, Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl 
branduolinio ginklo neplatinimo vykdymas. 
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Programa „Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra“ turėjo šiuos 
tikslus: 

1. Užtikrinti veiksmingą branduolinės energetikos saugos valstybinę priežiūrą; 
2. Užtikrinti tinkamą branduolinės energetikos saugos valstybinį reguliavimą. 
Tarptautiniai ir Lietuvos teisės aktai, VATESI darbuotojų įgyta patirtis ir žinios iš 

tarptautinės gerosios praktikos užtikrina veiksmingą branduolinės saugos reglamentavimą ir 
priežiūrą. Toliau tobulinamas branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir licencijavimas, 
siekiama optimizuoti priežiūros funkcijas ir lengvinti priežiūros naštą ūkio subjektams.  

 
Galutinai sustabdytų Ignalinos AE energijos blokų saugos priežiūra (ūkio subjektų 

veiklos priežiūra) 
 
Iš Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko reaktoriaus panaudotas branduolinis kuras buvo 

iškrautas 2009 m. 2017 m. pabaigoje Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko reaktoriuje buvo 247 kuro 
rinklės (per metus buvo iškrautos 887 kuro rinklės). 2-ojo energijos bloko branduolinio reaktoriaus 
fizikinės charakteristikos yra nuolatos stebimos. Jos bus stebimos iki tol, kol panaudotas branduolinis 
kuras iš reaktoriaus bus visiškai iškrautas. 2017 m. pabaigoje abiejų energijos blokų baseinuose, po 
vandeniu, buvo saugomos 11 789 panaudoto branduolinio kuro rinklės. 

VATESI Priežiūros skyrius, atlikdamas nuolatinės priežiūros funkcijas, 2017 m. suderino 
Ignalinos AE pateiktus 24 techninius sprendimus dėl saugai svarbių sistemų eksploatavimo ir 
techninės priežiūros darbų, 9 modifikacijų techninius sprendimus, 21 darbų (bandymų, kontrolės) 
programą ir 19 eksploatavimo instrukcijų. VATESI Priežiūros skyrius taip pat dalyvavo 73 Ignalinos 
AE darbuotojų žinių tikrinimo egzaminuose, derino mokymų programas ir egzaminų bilietus. 

2017 m. Ignalinos AE buvo užregistruoti 4 neįprastieji įvykiai, apie kuriuos pagal VATESI 
reikalavimuose nustatytus informavimo kriterijus privaloma pranešti VATESI (1 paveikslas). Šių 
neįprastųjų įvykių metu darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų 
leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko, šie įvykiai neturėjo įtakos branduolinės saugos 
užtikrinimui. Pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) 2017 m. įvykę 
neįprastieji įvykiai buvo klasifikuoti „Žemiau skalės ribų / 0 lygiu“. Mažas neįprastųjų įvykių skaičius 
ir tai, kad neįprastieji įvykiai neturėjo įtakos saugai rodo, kad branduolinė sauga Ignalinos AE yra 
užtikrinama tinkamai. 

 

 
1 paveikslas. Informuotini neįprastieji įvykiai Ignalinos AE, įvykę 2007–2017 m. 
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2017 m. VATESI įvyko 11 Neįprastųjų įvykių ir eksploatavimo patirties analizės komisijos 
posėdžių, kurių metu buvo nagrinėjami neįprastieji įvykiai, įvykę Ignalinos AE bei kitų šalių 
branduolinės energetikos objektuose. Atsižvelgiant į gautą kitų šalių branduolinės energetikos objektų 
eksploatavimo patirtį ir neįprastųjų įvykių metu išmoktas pamokas, buvo rengiamos rekomendacijos, 
susijusios su branduolinės saugos užtikrinimu ir gerinimu branduolinės energetikos objektuose. 
Tokius įvykius nagrinėti ir rengti rekomendacijas yra būtina, siekiant užkirsti kelią panašių įvykių 
pasikartojimui Ignalinos AE aikštelėje esančiuose branduolinės energetikos objektuose. 

Siekiant ir toliau užtikrinti eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir 
komponentų tinkamą funkcijų vykdymą, Ignalinos AE ir toliau buvo vykdomi darbai pagal su 
VATESI suderintą senėjimo valdymo programą – vertinama eksploatuojamos įrangos būklė bei jos 
likutiniai resursai, remonto darbai. Taip pat VATESI specialistai 2017 m. patikrino, kaip licencijos 
turėtojas vykdo saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir elementų, kurių senėjimą būtina valdyti, 
techninę priežiūrą, jų būklės stebėjimą ir gautų rezultatų analizę. 

2017 m. VATESI išnagrinėjo ir suderino Ignalinos AE pateiktą Saugos gerinimo programą 
SIP-3/2017, kurioje buvo numatyti tokie darbai, kaip apsauginių plokščių paklojimas 1-ojo ir 2-ojo 
energijos blokų kuro išlaikymo baseinuose, 2-ojo energijos bloko valdymo ir apsaugos strypų 
apžiūra siekiant pratęsti jų eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro rinklių iškrovimo iš 2-ojo 
energijos bloko reaktoriaus saugos pagrindimas, panaudoto branduolinio kuro saugyklos gaisro 
pavojaus analizė, nesandaraus branduolinio kuro klasifikavimas, matavimo prietaisų ir sunkiai 
matuojamų nuklidų aktyvumų matavimo metodikų parinkimas, fizinės saugos sistemos stiprinimas 
panaudoto branduolinio kuro saugykloje.  

Svarbiausi 2017 m. atlikti saugos gerinimo darbai: atlikta esamų kietųjų radioaktyviųjų 
atliekų saugyklų gaisro pavojaus analizė, paruoštas panaudoto branduolinio kuro rinklių iškrovimo 
iš 2-ojo energijos bloko reaktoriaus saugos pagrindimas, paklotos apsauginės plokštės 1-ojo ir 2-ojo 
energijos blokų kuro išlaikymo baseinuose, atliktas 1-ojo energijos bloko nesandaraus branduolinio 
kuro klasifikavimas. 

 
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūra (ūkio 

subjektų veiklos priežiūra) 
 
2017 m. Ignalinos AE toliau tęsė nebereikalingos įrangos dezaktyvavimo ir išmontavimo 

darbus abiejų energijos blokų turbinų salėse ir 1-ojo energijos bloko deaeratorių ir jų pagalbinių 
sistemų pastate. VATESI prižiūrėjo kaip vykdomi šie darbai vertindama Ignalinos AE vykdytų 
išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų atitikimą saugą pagrindžiantiems dokumentams bei su 
VATESI suderintiems išmontavimo projektams. 2017 m. šioje srityje buvo atlikti 4 patikrinimai. 
Patikrinimų metu pažeidimų nebuvo nustatyta. 

2017 m. VATESI išnagrinėjo ir suderino atliekų pirminio apdorojimo aikštelės įrengimo 1-ojo 
energijos bloko reaktoriaus pastate technologinį projektą ir saugą pagrindžiančius dokumentus, 
administracinio 129 pastato stebimosios zonos statybinių konstrukcijų ir šalia esančios teritorijos 
radiologinių tyrimų atlikimo galutinę ataskaitą. 

 
Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautini ų branduolinio ginklo neplatinimo 

įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūra (ūkio subjektų veiklos priežiūra) 
 
2017 m. VATESI, vykdydama Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo 

neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą: 
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- tikrino tiesiogiai Europos Komisijai atsiskaitančių branduolinių medžiagų turėtojų 
teikiamas ataskaitas ir deklaracijas, konsultavo jas teikiančius ūkio subjektus. Kontroliavo, kad visi 
tiesiogiai Europos Komisijai atsiskaitantys ūkio subjektai laiku pateiktų ataskaitas ir deklaracijas. 
2017 m. Lietuvos Respublikoje tokių branduolinių medžiagų turėtojų buvo 13; 

- parengė ir nustatytais terminais Europos Komisijai pateikė ataskaitas ir deklaracijas už 
branduolines medžiagas, kurias ūkio subjektai apskaito VATESI branduolinių medžiagų balanso 
zonoje. 2017 m. VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje branduolines medžiagas apskaitė 3 
branduolinių medžiagų turėtojai; 

- parengė ir nustatytais terminais pateikė Europos Komisijai bei Tarptautinės atominės 
energijos agentūrai (toliau – TATENA) deklaracijas apie branduolinės energijos panaudojimą ir 
kitus su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ar taikomąją veiklą Lietuvoje, 
įgyvendindama trišalio garantijų susitarimo papildomąjį protokolą; 

- dalyvavo užtikrinant sklandžios TATENA ir Europos Komisijos inspekcinės veiklos 
vykdymą Lietuvos Respublikoje bei esant būtinybei dalyvavo šiose inspekcijose kaip įgaliota šalies 
institucija;  

- kartu su kitomis institucijomis vykdė strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, 
tarpininkavimo ir siuntimo ES kontrolę ir teikė išvadas dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto. 2017 
m. VATESI pateikė 29 išvadas dėl tokių prekių eksporto. 

2017 m. gauta informacija apie tai, kad TATENA 2016 m. garantijų įgyvendinimo ataskaitoje 
pakartojo išvadą, jog Lietuvoje deklaruotos branduolinės medžiagos yra naudojamos tik taikiems 
tikslams ir nėra nedeklaruotos branduolinės veiklos požymių. 

 
Naujų Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių saugos vertinimas 

(ūkio subjektų veiklos priežiūra) 
 
Vykdydama Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių saugos vertinimą, 2017 

m. VATESI išnagrinėjo: 
- panaudoto branduolinio kuro saugyklos (B1 projektas) saugą pagrindžiančius dokumentus ir 

juos suderino; 
- Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginių (B2 projektas) saugą pagrindžiančius 

dokumentus ir juos suderino; 
- Kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginių ir saugyklų (B3/4 projektas) saugą 

pagrindžiančius dokumentus ir juos suderino; 
- Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyno (B25-1 

projektas) saugą pagrindžiančius dokumentus ir juos suderino. 
 

Licencijavimas (ūkio subjektų veiklos priežiūra) 
 
2017 m. VATESI prižiūrėjo šias pagal 14 VATESI išduotų licencijų ir leidimų vykdomas 

veiklas: 
- BEO eksploatavimo: Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, 2-jų panaudoto 

branduolinio kuro saugyklų, kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų, skystųjų atliekų bitumavimo ir 
cementavimo įrenginių, bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos, sucementuotų skystųjų 
radioaktyviųjų atliekų saugyklos, labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos, 
radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginio (licencijų turėtojas – VĮ Ignalinos AE);  
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- naujų BEO statybos: radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginio, kietųjų 
radioaktyviųjų atliekų saugyklos, labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno  (licencijos 
turėtojas – VĮ Ignalinos AE); 

- Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo (licencijos turėtojas – RATA). 
2017 m. VATESI nagrinėjo šias paraiškas: 
- leidimui pradėti pramoninį laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos 

eksploatavimą (leidimas išduotas 2017-05-04); 
- licencijai statyti ir eksploatuoti mažai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinį 

atliekyną (licencija išduota 2017-11-22); 
- licencijai eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį ir radioaktyviųjų 

atliekų saugyklą (licencija išduota 2017-10-12); 
- licencijai eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginį 

(licencija išduota 2017-06-08); 
- Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti nurodytas 

branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas. 
2017 m. VATESI išdavė 6 licencijas, suteikiančias teisę verstis veikla jonizuojančiosios 

spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte. Taip pat 2017 m. buvo pakeista 20 
licencijų priedų 5 įmonėms, kurios jau turi VATESI išduotas licencijas ir suderinti 3 licencijų priedų 
pakeitimai 3 Lietuvos įmonėms, vykdančioms veiklą Ignalinos AE kontroliuojamojoje zonoje su 
Radiacinės saugos centro išduota licencija. 

 
Ūkio subjektų veiklos patikrinimai (ūkio subjektų veiklos priežiūra) 

 
VATESI specialistai 2017 m. atliko 49 patikrinimus. Didžioji dalis – 44 patikrinimai – buvo 

atlikti VĮ Ignalinos AE, 2 patikrinimai atlikti VĮ RATA, 1 patikrinimas buvo atliktas UAB 
„Metesta“, 1 patikrinimas buvo atliktas AB „Vilniaus metrologijos centras“ ir 1 patikrinimas buvo 
atliktas UAB „SMT Group“. Patikrinimai buvo atliekami vadovaujantis VATESI 2017 m. 
patikrinimų planu. Patikrinimų veikloje dalyvavo 34 VATESI darbuotojai. Vidutiniška patikrinimo 
trukmė – viena darbo diena. 

2017 m. pagrindinis dėmesys buvo skirtas patikrinti, kaip vykdoma galutinai sustabdytų 
Ignalinos AE energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, 
užtikrinama saugai svarbios įrangos priešgaisrinė sauga, kaip vertinami šios įrangos likutiniai 
resursai, kaip vykdomi saugos reikalavimai atliekant bandymus, kurių metu naudojamos 
branduolinės ar branduolinio kuro ciklo medžiagos, kaip vykdomi įrenginių išmontavimo ir 
dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės 
energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinė sauga, radiacinė sauga, avarinė parengtis, 
branduolinio ginklo neplatinimo kontrolė, kaip vykdomi Ignalinos AE darbuotojų mokymai bei 
užtikrinama jų kvalifikacija. Taip pat VATESI darbuotojai patikrino, kaip Ignalinos AE vykdo 
privalomojo radiacinės saugos mokymo paslaugų teikėjui taikomus reikalavimus. 

2017 m. patikrinimų metu buvo užfiksuoti 29 pažeidimai, pavyzdžiui, netinkamas 
radioaktyviųjų atliekų rūšiavimas bei dvejopo naudojimo prekių žymėjimas, techniškai netvarkingų 
kėlimo įrenginių eksploatavimas, sumontuotos įrangos (B3/4 projektas) darbų užbaigimo 
dokumentacijos, kranus prižiūrinčių darbuotojų budėjimo žurnalo pildymo bei tiltinių kranų 
eksploatavimo instrukcijų trūkumai. 

Apie patikrinimų rezultatus buvo informuoti visi tikrinti ūkio subjektai, išsiunčiant jiems 
patikrinimo ataskaitas, o nustačius pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka įforminti VATESI 
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viršininko sprendimai dėl privalomų vykdyti nurodymų teikimo. Ūkio subjektai parengė ir pateikė 
patikrinimų metu nustatytų pažeidimų šalinimo priemonių planus, kurių įgyvendinimą VATESI taip 
pat prižiūri. 2017 m. ūkio subjektai (Ignalinos AE ir RATA) turėjo pašalinti 16 pažeidimų. Šie 
pažeidimai buvo pašalinti laiku ir tinkamai. 

2017 m. buvo nustatyti 8 pažeidimai, susiję su techniškai netvarkingų kėlimo įrenginių 
eksploatavimu Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginiuose (B2-2 projektas), 
dėl kurių galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės ribinės vertės. Darbai su techniškai 
netvarkingais kėlimo įrenginiais buvo sustabdyti, imtasi kitų būtinų priemonių saugai užtikrinti, 
todėl darbuotojų apšvitos dozių ribinės vertės nebuvo viršytos. Kituose Ignalinos AE 
eksploatuojamuose branduolinės energetikos objektuose pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių, 
dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus 
sulaikantys ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių 
įrenginių savybės, į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas galėjo viršyti radionuklidų išmetimo 
į aplinką plane nustatytas ribines vertes, taip pat pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių, susijusių 
su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu, nustatyta nebuvo. Darytina išvada, kad ūkio subjektų 
eksploatuojamuose branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas priimtinas branduolinės, 
radiacinės ir fizinės saugos lygis, o ūkio subjektai, kuriems yra išduotos VATESI licencijos verstis 
veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objektuose, tinkamai 
vykdo veiklą pagal nustatytus saugos reikalavimus. 

 
Ūkio subjektų konsultavimas (ūkio subjektų veiklos priežiūra) 

 
2017 m. VATESI konsultavo ūkio subjektus ir kitas institucijas ūkio subjektų priežiūros 

klausimais. VATESI savo iniciatyva 2017 m. lapkričio 6 d. patvirtino rašytinę ir viešai paskelbtą 
atnaujintą konsultaciją apie VATESI taikomas poveikio priemones. Be šių konsultacijų į VATESI 
buvo kreiptasi 82 kartus telefonu, taip pat konsultacijos buvo teiktos susitikimų su ūkio subjektais 
metu ir elektroniniu paštu. Daugiausia klausimų buvo gauta dėl teisės aktų nuostatų taikymo licencijų 
branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimo ir 
veiklos pagal šias licencijas vykdymo, atitikties deklaracijų pildymo srityse. 

Siekiant aptarti aktualiausius klausimus bei numatyti būtinas įgyvendinti saugos gerinimo 
priemones, VATESI kartu su pagrindiniais reguliuojamais ūkio subjektais reguliariai organizuoja 
bendrus vadovybės pasitarimus. 2017 m. įvyko 3 VATESI ir Ignalinos AE vadovybės susitikimai. 

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra 2017 metais pradėjo rengti Maišiagalos 
saugyklos eksploatavimo nutraukimo, jo saugos pagrindimo ir kitus licencijai gauti reikalingus 
dokumentus. Siekiant užtikrinti šių dokumentų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir laikytis 
eksploatavimo nutraukimo planuose numatytų darbų grafiko, buvo organizuojami susitikimai, kurių 
metu buvo teikiama informacija apie saugos pagrindimo ir licencijavimo dokumentų reikalavimus. 
Planuojama, kad visų reikalingų dokumentų rengimas ir VATESI vertinimas bus užbaigtas 2019 
metų pabaigoje. 

 
Ūkio subjektų veiklos priežiūros tobulinimas ir atliekamų priežiūros funkcijų 

optimizavimas 
 
VATESI, vykdydama ūkio subjektų veiklos priežiūrą, vadovaujasi minimalios ir proporcingos 

priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo, funkcijų 
atskyrimo bei rizikos vertinimo principais. 
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VATESI nuolatos tobulina vykdomą veiklą, atsižvelgdama į įgyvendinamą verslo priežiūros 
pertvarką. 2017 m. ir toliau buvo siekiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
IV skirsnio nuostatų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarime Nr. 511 
„Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ įtvirtintų tikslų įgyvendinimo. 2017 m. 
Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos patikrinimai“, patvirtintuose VATESI viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 
22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“, buvo įtvirtintos naujos nuostatos, 
reglamentuojančios 5 kontrolinių klausimynų naudojimą teisės akte nurodytų ūkio subjektų fizinės 
saugos reikalavimų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo, saugojimo ir veiklos 
jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, taip pat  įsipareigojimų 
dėl branduolinio ginklo neplatinimo įgyvendinimo ir privalomojo radiacinės saugos mokymo 
paslaugų teikėjų ir mokymo vykdytojų patikrinimų metu. Taip pat paminėtina, kad vadovaujantis 
minimalios ir proporcingos priežiūros naštos bei rizikos vertinimo principais Branduolinės saugos 
reikalavimuose BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio 
priemonių taikymo tvarkos aprašas“, patvirtintuose VATESI viršininko 2011 m. spalio 24 d. 
įsakymu  Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės 
atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ 
patvirtinimo“, buvo įtvirtintos naujos nuostatos, reglamentuojančios mažareikšmius teisės aktų 
reikalavimų pažeidimus. Šios nuostatos įsigaliojo 2017 m. gegužės 1 d. ir vadovaujantis jomis 2017 
m. vykdytų patikrinimų metu du teisės aktų reikalavimų pažeidimai buvo kvalifikuoti kaip 
mažareikšmiai. Be to, nuo 2014 m. veiklos planuose VATESI išskiria 3 priežiūros sritis (branduolinė 
sauga, radiacinė sauga ir fizinė sauga), kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus 
visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimo rizika, ir stebi kiekvienos šių sričių 
vykdomos priežiūros efektyvumą, o VATESI vadybos sistemos patikrinimų ir saugą pagrindžiančių 
dokumentų peržiūros ir įvertinimo procedūrų aprašuose yra nustatyti BEO bei jų saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų rizikos įvertinimo aspektai, padedantys planuoti patikrinimus 
ar saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūrą ir įvertinimą atlikti prioritetą teikiant su didesne rizika 
susijusiems aspektams. 

VATESI interneto svetainėje pateikiama aktuali ūkio subjektams informacija: 
- VATESI išduodamų licencijų, laikinųjų leidimų ir leidimų tipai, atestavimo pažymėjimų 

ir jų išdavimo tvarka, paraiškų licencijai, laikinajam leidimui ar leidimui gauti ir prašymo atestavimo 
pažymėjimui gauti pateikimo tvarka; 

- teisės aktų, reglamentuojančių VATESI veiklą ir įtvirtinančių VATESI priskirtos 
priežiūros srities reikalavimus, sąrašas; 

- branduolinės energetikos saugą reglamentuojantys teisės aktai ir teisės aktų projektai; 
- kontroliniai klausimynai, viešosios konsultacijos; 
- VATESI einamųjų metų patikrinimų planas ir kita aktuali informacija. 
 
Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas 
 
Branduolinę saugą reglamentuojantys teisės aktai 2017 m. buvo peržiūrimi ir rengiami, 

siekiant Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programoje 2015–2019 
m., patvirtintoje VATESI viršininko 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-250 „Dėl 
Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2015–2019 m. ir 
Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015 m. metinio plano 
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patvirtinimo“, užsibrėžto tikslo – užtikrinti efektyvų branduolinės saugos reglamentavimą. Į 
Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2017 m. metinį planą 
(toliau – Planas) buvo įrašyti 39 teisės aktai, kuriuos buvo suplanuota peržiūrėti ir, esant reikalui, 
pakeisti, taip pat tie, kuriuos suplanuota parengti. Iš Plane numatytųjų, 22 teisės aktai buvo patvirtinti 
arba pateikti tvirtinti, 3 pateikti derinti su kitomis institucijomis, 4 pateikti derinti VATESI 
padaliniams, 5 teisės aktų projektų rengimas buvo vykdomas, tačiau buvo atidėtas, 5 teisės aktai 
buvo tik peržiūrėti. Papildomai be to, kas numatyta Plane, dirbta dar su 24 teisės aktais. Taip pat 
pateiktos išvados dėl 15 gautų išvadoms kitų institucijų teisės aktų projektų.  

2017 m. VATESI įgyvendino šias pagrindines teisėkūros iniciatyvas – priimti šie teisės 
aktai: 

- Branduolinės saugos įstatymo ir Branduolinės energijos įstatymo pakeitimai, skirti 2014 
m. liepos 8 d. Tarybos Direktyvai 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema 
(OL 2014 L 219, p. 52), įgyvendinti. Taip pat atitinkamai buvo patobulinti Branduolinės saugos 
reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos 
užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymu 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“, ir Branduolinės saugos 
reikalavimai BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“, 
patvirtinti VATESI viršininko 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 22.3-141 „Dėl Branduolinės saugos 
reikalavimų BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ 
patvirtinimo“; 

- Branduolinės saugos įstatymo pakeitimai, kuriais patobulinta VATESI taikomų poveikio 
priemonių sistema, taip pat atitinkamai buvo patikslinti BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“; 

- Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinama 
galimybė vykdyti branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimą, 
užtikrinantį, kad branduolinės energetikos objektų branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą, taip pat 
branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę užtikrintų kompetentingi darbuotojai, bei galimybė 
vykdyti asmenų, įdarbinamų ir dirbančių branduolinės energetikos objekto statybos aikštelėje (ne tik 
branduolinės energetikos objekte) ar siekiančių gauti leidimą patekti be palydos, patikrinimą dėl 
patikimumo, ir taip pat galimybė vykdyti asmenų ir transporto priemonių apžiūrą ir tikrinimą 
branduolinės energetikos objekto statybos aikštelėje ir šiuos pakeitimus įgyvendinančius teisės 
aktus; 

- Branduolinės saugos ir Branduolinės energijos įstatymų pakeitimai, kuriais, atsižvelgiant 
į tarptautinius susitarimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, patobulintas branduolinės 
energetikos srities pavojingų krovinių, įskaitant branduolinių, daliųjų ir branduolinio kuro ciklo 
medžiagų vežimo priežiūros reglamentavimas, nustatant šių medžiagų vežimo sertifikatų ir šių 
medžiagų vežimui skirtų pakuočių konstrukcijos patvirtinimo sertifikatų išdavimo reikalavimus ir 
tvarką. Šiems pakeitimams įgyvendinti priimti Branduolinės saugos reikalavimai BSR-4.1.1-2017 
„Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“, 
pavirtinti VATESI viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymu 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; 

2017 m. taip pat buvo rengti branduolinės saugos reikalavimų projektai, skirti perkelti 
Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) saugos 
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lygių, skirtų branduoliniams reaktoriams, naująją redakciją, kurioje įvertinta įgyta patirtis po avarijos 
Japonijos Fukušima Daiči branduolinėje elektrinėje. 

Papildomai parengti Branduolinės saugos įstatymo pakeitimai, kurių tikslai – tobulinti 
nuostatas dėl visuomenės (vietos gyventojų, gyvenančių netoli branduolinės energetikos objektų) 
informavimo apie įrenginių keliamą radiacinį pavojų ir reikalavimus nustatytus gyventojų ir aplinkos 
apsaugai, nustatyti neplaninių patikrinimų, įskaitant paskelbtų neplaninių VATESI patikrinimų, 
atlikimo pagrindus ir nustatyti galimybę VATESI darbuotojams, atliekantiems patikrinimus, 
nedelsiant reikalauti koreguojančių priemonių patikrinimo metu nustačius įvykį, galintį turėti žymią 
įtaką saugai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 365 straipsnio 2 dalies 
1 punktu ir kitais teisės aktais, 2010 m. buvo sudarytas Teisės aktų, reglamentuojančių VATESI 
veiklą ir įtvirtinančių VATESI priskirtos priežiūros srities reikalavimus, sąrašas. Pripažinus 
netekusiais galios ar priėmus naujus teisės aktus, šis sąrašas yra nedelsiant atnaujinamas. 
Pažymėtina, kad dėl būtinybės perkelti 2014 m. liepos 8 d. Tarybos Direktyvą 2014/87/Euratomas, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema (OL 2014 L 219, p. 52), VATESI negalėjo visiškai įgyvendinti 
„one in – one out“ principo rengdama teisės aktus, kuriuose nustatomi ūkio subjektų priežiūros 
reikalavimai. Tačiau iš minėto teisės aktų sąrašo 2017 m. pripažinti netekusiais galios 2 teisės aktai 
(dalis jų nuostatų perkelta į kitus teisės aktus), o pakeisti 38 teisės aktai. 
 

Tarptautin ė branduolinės saugos reguliavimo ir priežiūros sistemos įvertinimo misija 
Lietuvoje 

 
2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos 

branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL 2009 L 172, p. 18), su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema (OL 2014 L 219, p. 42) (toliau – Direktyva), 8e straipsnio 1 dalyje yra 
nustatyta, kad „valstybės narės ne rečiau kaip kartą per dešimt metų imasi priemonių, kad būtų 
atliekamas jų nacionalinės sistemos ir kompetentingų reguliavimo institucijų periodinis savo veiklos 
įvertinimas, ir paprašo atlikti atitinkamų savo nacionalinės sistemos dalių ir kompetentingų 
reguliavimo institucijų tarptautinį ekspertinį įvertinimą, siekdamos nuolat gerinti branduolinę 
saugą“. Atitinkamos nuostatos numatytos ir Branduolinės saugos įstatymo 9 straipsnio 2 punkte. 

2016 m. balandžio 17–29 d. pirmą kartą Lietuvoje vyko Branduolinės bei radiacinės saugos 
reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinė vertinimo misija (toliau – IRRS misija), kurios 
metu TATENA ekspertai vertino, ar branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros 
infrastruktūra bei reguliuojančiųjų institucijų vykdoma veikla atitinka TATENA nustatytus ir 
tarptautinės bendruomenės pripažintus branduolinės ir radiacinės saugos standartus. 

Pasibaigus misijai, TATENA pateikė ataskaitą, kurioje apibendrinti atliktos misijos 
rezultatai, nurodomi gerosios praktikos pavyzdžiai, pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai 
branduolinės bei radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros infrastruktūros tolimesniam 
tobulinimui. Vadovaujantis Direktyvos 8e straipsnio nuostatomis, IRRS misijos ataskaita buvo 
išplatinta Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Komisijai. IRRS misijos ataskaita taip 
pat buvo išplatinta ir Lietuvos Respublikos institucijoms.  

IRRS misijos ataskaitoje pateiktoms rekomendacijoms ir pasiūlymams įgyvendinti buvo 
parengtas priemonių planas, kuris 2017 m. lapkričio 9 d. buvo patvirtintas bendru Energetikos 
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ministro, Sveikatos apsaugos ministro, Švietimo ir mokslo ministrės ir VATESI viršininko įsakymu. 
Lietuvos branduolinės bei radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos tarptautinės 
vertinimo misijos ataskaitoje pateiktų rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo priemonių plane 
yra numatyta įgyvendinti 59 IRRS misijos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus. Iki 
2017 m. gruodžio 31 d. buvo visiškai įgyvendintos 22 rekomendacijos ir pasiūlymai, likusios 
įgyvendinamos pagal priemonių plane nustatytus terminus.  

 
Tarptautin ė fizinės saugos patarėjų misija 
 
2017 m. spalio 9–20 dienomis Lietuvoje vyko visos apimties Tarptautinė fizinės saugos 

patarėjų misija (toliau – IPPAS misija), kurios metu ekspertai vertino visas sritis pagal penkis 
galimus IPPAS misijos modulius: fizinę saugą reglamentuojančius šalies teisės aktus (1-asis 
modulis), branduolinės energetikos objektuose įdiegtas bei branduolinių medžiagų ar 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo ar transportavimo metu taikomas saugumo 
priemones (2-asis, 3-asis, 4-asis moduliai) ir branduolinės energetikos objektų kibernetinio saugumo 
užtikrinimo priemones (5-asis modulis). 

TATENA ekspertai esamą branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir kitų 
radioaktyviųjų medžiagų fizinės saugos režimą Lietuvoje įvertino kaip brandų ir gerai išvystytą. Taip 
pat pažymėjo, kad fizinės saugos režimas Lietuvoje atitinka tarptautinius branduolinio saugumo 
reikalavimus ir rekomendacijas, o nuosekliai tobulinamas teisinis reglamentavimas apima visas 
veiklos sritis. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad VATESI tinkamai prižiūri, kad licencijų turėtojų 
veikla atitiktų nustatytus saugumo reikalavimus. 

Pasibaigus IPPAS misijai, TATENA pateikė ataskaitą, kurioje apibendrinti atliktos misijos 
rezultatai, nurodomi nustatyti gerosios praktikos pavyzdžiai, pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai 
dėl galimo susijusių sričių tobulinimo. 

 
Kiti VATESI vykdyti darbai 

 
2017 m. VATESI ir toliau dalyvavo nagrinėjant branduolinės saugos reikalavimų 

įgyvendinimą statomoje Baltarusijos branduolinėje elektrinėje (toliau – Baltarusijos BE) ir pradėtoje 
statyti branduolinėje elektrinėje Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje (toliau – Kaliningrado BE): 

- įvertino 2017 m. sausio 16–20 d. Baltarusijoje vykusios TATENA aikštelės išorės poveikių 
vertinimo misijos (angl. The Site and External Event Design mission, toliau – SEED misija) 
rezultatus ir savo išvadas dėl šios misijos rezultatų pateikė Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios 
veiksmų dėl Astravo atominės elektrinės koordinavimo grupės pirmininkui, Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų, energetikos ir aplinkos ministerijoms; 

- kartu su kitų institucijų ir įmonių specialistais VATESI pradėjo nagrinėti Baltarusijos BE 
streso testų ataskaitą, kuri buvo 2017 m. pabaigoje pateikta Europos Komisijos ir Europos Sąjungos 
šalių branduolinę saugą reguliuojančių institucijų tarptautinei peržiūrai; 

- išnagrinėjo Baltarusijos Respublikos ekstremaliųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir 
radiacinės saugos departamento pateiktus atsakymus į VATESI užduotus klausimus dėl Baltarusijos 
BE saugos, kurie nebuvo atsakyti Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste (ESPOO konvencija) rėmuose, ir dar kartą kreipėsi į Baltarusijos Respublikos 
ekstremaliųjų situacijų ministerijos Branduolinės ir radiacinės saugos departamentą dėl su 
branduolinės saugos užtikrinimu susijusios informacijos pateikimo; 
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- išnagrinėjusi Baltarusijos Respublikos ekstremaliųjų situacijų ministerijos pastabas, pateikė 
šiai ministerijai pasiūlymus dėl Susitarimo tarp Baltarusijos Respublikos ekstremaliųjų situacijų 
ministerijos ir VATESI dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija saugos reguliavimo srityje 
naudojant branduolinę energiją taikiems tikslams ir bendradarbiavimo dėl ankstyvojo pranešimo apie 
branduolinę avariją projekto ir juos per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją perdavė 
Baltarusijos Respublikai; 

- dalyvavo Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) ir jos 
įsteigtų darbo grupių, taip pat Europos Sąjungoje įsteigto Branduolinės saugos bendradarbiavimo 
priemonės (angl. Instrument for Nuclear Safety Cooperation, INSC) komiteto veiklose ir viešino 
Baltarusijos BE saugos problemas bei teikė pastabas ir pasiūlymus, susijusius su koordinuota 
Europos Sąjungos parama trečiosioms šalims branduolinės saugos srityje; 

- įvertino Rusijos Valstybinės atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ parengtą 
informaciją, susijusią su Kaliningrado BE saugos užtikrinimu, ir atsakymus į Lietuvos užduotus 
klausimus bei išvadas pateikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai. 

2017 m. kovo 27 – balandžio 7 dienomis 7-ajame Branduolinės konvencijos apžvalginiame 
susitikime Lietuvos institucijų, įskaitant ir VATESI, atstovų delegacija sėkmingai pristatė nuveiktus 
darbus gerinant branduolinę saugą Lietuvoje. Šiame susitikime patvirtinta, kad Lietuva tinkamai 
vykdo įsipareigojimus pagal Branduolinės saugos konvenciją. Lietuvos delegacija taip pat aktyviai 
dalyvavo ir kitų šalių ataskaitų aptarime. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Baltarusijai, kuri vos 40 
km nuo Lietuvos sostinės Vilniaus stato branduolinę elektrinę. Lietuva pareikalavo, kad Baltarusija 
stabdytų šios jėgainės statybos darbus, įvertintų aikštelės tinkamumą remiantis TATENA saugos 
reikalavimais, užbaigtų konsultacijas su kaimyninėmis šalimis, numatytų papildomas saugos 
priemones, kurios užtikrintų šiuolaikinių saugos reikalavimų įgyvendinimą įvertinant Baltarusijos 
BE konstrukcijų atsparumą sunkaus lėktuvo kritimui bei atliekant branduolinės elektrinės streso 
testus. Lietuvos delegacija pabrėžė žemą saugos kultūros lygį projektą įgyvendinančiose 
organizacijose, ką rodo Baltarusijos BE statybų aikštelėje nuolat pasikartojantys incidentai. 

2017 m. dalyvaujant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui VATESI 
specialistai vertino galimus numatomų grėsmių branduolinės energetikos objektams ir 
branduolinėms medžiagoms pasikeitimus. Atsižvelgdami į numatomoje grėsmėje įvardintus galimus 
pažeidėjus, jų charakteristikas, branduolinius energetikos objektus eksploatuojančios bei 
branduolines medžiagas vežančios organizacijos privalo užtikrinti tokių objektų ar medžiagų fizinę 
saugą. 

2017 m. buvo vykdoma VATESI integruotos vadybos sistemos dokumentų peržiūra ir 
atnaujinimas, siekiant užtikrinti, kad VATESI įdiegta integruotos vadybos sistema atitiktų TATENA 
standarto GSR Part 2 „Lyderystė ir vadyba saugos srityje“ ir Lietuvos standarto LST EN ISO 
9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus. 2017 m. VATESI aktyviai 
ruošėsi planuojamam VATESI įdiegtos integruotos vadybos sistemos sertifikavimui 2018 m. pagal 
Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ 
reikalavimus. 2017 m. buvo atliktas antrasis VATESI kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas. 
Atlikto audito metu neatitikčių nenustatyta. 

Siekiant VATESI bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo 2017 m. toliau buvo tobulinama 
vidaus administravimo informacinė sistema (toliau – VAIS), skirta kompiuterizuotam procesų 
valdymui. VAIS gerina darbo efektyvumą rengiant ir derinant teisės aktus, skiriant užduotis ir 
atliekant jų vykdymo kontrolę bei registruojant ir valdant dokumentus. 2017 m. buvo pagerintas 
elektroninių dokumentų skaičiaus santykio su visų VATESI tvarkomų dokumentų rodiklis nuo 6,89 
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% iki 15,11 %. Taip pat 2017 m. buvo įgyvendintas investicijų projektas „Elektroninių duomenų 
saugyklos ir virtualių serverių valdymo sistemos atnaujinimas“. Šio projekto metu atnaujinta 
informacinės sistemos infrastruktūros dalis, kuri yra kritinės svarbos VAIS (kartu su dokumentų 
valdymo sistema), elektroninio pašto sistemai ir kitoms informacinėms sistemoms, užtikrinančioms 
informacijos apsikeitimo, saugojimo ir apsaugos paslaugas informacinių sistemų naudotojams. 
Tokiu būdu buvo pagerintas informacinių sistemų struktūrinių elementų valdymas, užtikrintas 
reikiamas licencijų kiekis ir prieinamumas informacinių sistemų naudotojams, pagerintos 
informacinių sistemų saugą užtikrinančios priemonės. Taip pat buvo numatyta 2017 m. didinti 
pirkimų, vykdomų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, 
skaičių, siekiant, kad per 2017 m. CVP IS vykdytų viešųjų pirkimų  sudarytų pirkimo sutarčių vertė 
sudarytų ne mažiau kaip 50 %. 2017 m. CVP IS atliktų viešųjų pirkimų sutarčių vertė sudarė 100 %, 
t. y. visi pirkimai, kurie pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus turėjo 
būti atlikti CVP IS, buvo atlikti CVP IS. Taip pat 2017 m. buvo atliktas VATESI darbuotojų funkcijų 
ir darbo krūvio įvertinimas, siekiant nustatyti, ar būtų įmanoma sumažinti (optimizuoti) VATESI 
pareigybių skaičių. 2016 m. VATESI vidaus administravimo teisės aktuose buvo reglamentuota 
tokio įvertinimo metodika bei per 2017 m. I ir II ketvirčius atliktas įvertinimas, kurio rezultatai šiuo 
metu yra įgyvendinami pagal sudarytą planą. Taip pat pažymėtina, kad 2017 m. VATESI pareigybių 
skaičius sumažintas 4 pareigybėmis.  

 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Vertinimo kriterijaus 
kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, 
vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 
Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymo 
procentas 

 
1 tikslas – užtikrinti veiksmingą 
branduolinės energetikos saugos 
valstybinę priežiūrą 

   

R-01-01-01 
Laiku pašalintų patikrinimų metu 
nustatytų pažeidimų dalis procentais 

100 100 100 

 

1 tikslo 1 uždavinys – autorizuoti ir 
vykdyti Valstybinei atominės 
energetikos saugos inspekcijai 
priskirtos priežiūros srities veiklos 
priežiūrą siekiant užtikrinti aukštą 
branduolinės energetikos saugos lygį 

   

P-01-01-01-01 
Priimtų sprendimų dėl paraiškų gauti 
ar pakeisti licenciją teisės aktų 
nustatytais terminais dalis, procentais 

100 100 100 

P-01-01-01-02 Tinkamai išnagrinėtų ir įvertintų 
branduolinės energetikos saugos 
požiūriu pateiktų ataskaitų, projektų ir 
kitų saugos pagrindimo dokumentų 
dalis procentais 

100 100 100 

P-01-01-01-03 Atliktų branduolinės energetikos 
saugos patikrinimų skaičius 

40 49 122,50 
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P-01-01-01-04 Laiku parengtų ir pateiktų ataskaitų 
pagal tarptautinius įsipareigojimus 
branduolinio ginklo neplatinimo 
srityje dalis, procentais 
 

100 100 100 

 
2 tikslas – tobulinti branduolinės 
energetikos saugos valstybinį 
reguliavimą 

   

R-01-02-01 Ūkio subjektų veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų, kuriuos 
rengiant pateikė pasiūlymus (ar 
informavo, kad pasiūlymų neturi) 
ūkio subjektai, kurių veiklą 
Valstybinė atominės energetikos 
saugos inspekcija reglamentuoja ir 
prižiūri, dalis procentais 

100 100 100 

 2 tikslo 1 uždavinys – tobulinti 
branduolinės energetikos saugos 
reglamentavimo ir priežiūros sistemą 

   

P-01-02-01-01 Pateiktų tvirtinti ar patvirtintų teisės 
aktų, susijusių su VATESI veikla ar 
branduolinės energetikos sauga, 
skaičius, vienetais 

10 38 380 

 
2017 M. PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 

tūkst. Eur 

Panaudoti 
asignavimai, 

tūkst. Eur 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 1861,8 1684,1 90,5 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas  

1861,8 1684,1 90,5 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

- - - 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

- - - 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 
įmokos 

- - - 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 
finansinė parama projektams įgyvendinti ir 
kitos teisėtai gautos lėšos) 

- - - 
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Biudžeto asignavimai programos įgyvendinimui buvo naudojami taupiai ir pagal paskirtį, t.y. 
pagal išlaidų sąmatoje patvirtintus ekonominio klasifikavimo straipsnius. Nepanaudotų lėšų 
didžiausią dalį sudarė lėšos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kurios nebuvo 
panaudotos dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros ir tėvystės 
atostogų bei laikinai neužimtų pareigybių. 

 
III. KOORDINUOJAM Ų TARPINSTITUCINI Ų VEIKLOS PLAN Ų, PLĖTROS 

PROGRAMŲ IR STRATEGIJ Ų ĮGYVENDINIMAS 
 

VATESI nekoordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų, plėtros programų ir strategijų. 
 

IV. VYRIAUSYB ĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
VATESI vykdė šiuos darbus, įgyvendindama septynioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės (toliau – LRV) programos nuostatas: 
- vykdė branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais licencijavimo procesus ir priėmė sprendimus dėl licencijų išdavimo ar pakeitimo tik 
įsitikinusi licencijuojamos veiklos sauga (planuota reikšmė 100 proc., pasiekta reikšmė 100 proc.); 

- išnagrinėjo ir įvertino pateiktas ataskaitas, projektus ir kitus saugos pagrindimo 
dokumentus branduolinės energetikos saugos požiūriu (planuota reikšmė 100 proc., pasiekta reikšmė 
100 proc.); 

- rengė ir tvirtino teisės aktus, susijusius su Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos veikla ar branduolinės energetikos sauga (planuota reikšmė 10 vnt., pasiekta reikšmė 38 
vnt.); 

- atliko patikrinimus, prižiūrėjo kaip šalinami jų metu nustatyti trūkumai (planuota 
reikšmė 40 vnt., pasiekta reikšmė 48 vnt.); 

- laiku parengė ir pateikė ataskaitas pagal tarptautinius įsipareigojimus branduolinio 
ginklo neplatinimo srityje (planuota reikšmė 100 proc., pasiekta reikšmė 100 proc.); 

- vertino Baltarusijos BE, statomos Astravo aikštelėje, saugą ir pagal kompetenciją 
atstovavo Lietuvos interesus tarptautinėse organizacijose keliant klausimus dėl šios branduolinės 
elektrinės saugos. 

Ataskaitoje nurodytais darbais ir pasiektais rezultatais VATESI prisidėjo prie 
septynioliktosios Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 
užtikrindama, kad ekonomikos raida derėtų su aplinkos kokybe ir žmonių gerove (LRV programos 
78 p.), stiprinant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimo priežiūrą (LRV 
programos 94.10 p.), siekiant, kad Lietuvos piliečiai savo Tėvynėje jaustųsi saugūs tiek nuo vidinių, 
tiek ir nuo išorinių grėsmių (LRV programos 330 p.), skiriant deramą dėmesį šalies civilinei gynybai 
ir aiškiai sutvarkant teisinę bazę, reglamentuojančią valstybės veiksmus krizių atvejais, pritaikant ją 
prie šiandieninių iššūkių, tokių kaip branduolinės katastrofos (LRV programos 331.12 p.), siekiant 
pagrindinio Lietuvos valstybės užsienio politikos tikslo – valstybės nepriklausomybės ir 
demokratijos apsaugojimo, adekvačiai atsakant į regione ir pasaulyje iškylančias grėsmes (LRV 
programos 296 p). 

VATESI vykdytos veiklos pagrindinė nauda visuomenei – branduolinės saugos valstybinis 
reglamentavimas ir priežiūra užtikrino aukštą branduolinės energetikos saugos lygį Lietuvos 
Respublikoje ir apsaugojo visuomenę nuo žalingo jonizuojančios spinduliuotės poveikio. 
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V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIOR ITETAI 

 

Pagrindiniai 2018–2020 m. VATESI veiklos prioritetai yra šie: 
1. Vykdyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo objektų statybos ir eksploatavimo saugos 

priežiūrą: 
1.1. vykdyti saugos įvertinimą siekiant priimti sprendimą dėl leidimo pradėti pramoninį 

kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių eksploatavimą; 
1.2. vykdyti saugos įvertinimą siekiant priimti sprendimą dėl leidimo pradėti pramoninį 

kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginių eksploatavimą; 
2. Vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą: 
2.1. vykdyti eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priežiūrą; 
2.2. vykdyti Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų išmontavimo projektų vertinimą ir 

priežiūrą; 
2.3. vykdyti saugą gerinančių priemonių įgyvendinimo priežiūrą; 
2.4. tęsti Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko periodinio saugos vertinimo ataskaitos 

peržiūros darbus. 
3. Tobulinti branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą: 
3.1. tobulinti branduolinės energetikos saugą reglamentuojančius teisės aktus, siekiant 

tobulinti esamų, statomų ir numatomų statyti branduolinės energetikos objektų priežiūrą; 
3.2. tobulinti jonizuojančios spinduliuotės šaltinių naudojimo branduolinėje energetikoje 

priežiūrą; 
3.3. užtikrinti, kad būtų parengti teisės aktai, būtini perkelti į nacionalinę teisę Europos 

Sąjungos teisės aktų nuostatas. 
4. Užtikrinti, kad branduolinės medžiagos būtų naudojamos tik taikiems tikslams. 
5. Parengti kartu su kitomis valstybės institucijomis atsakymus į kitų šalių užduotus 

klausimus dėl 5-osios Jungtinės panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir radioaktyviųjų atliekų 
tvarkymo konvencijos įgyvendinimo ataskaitos ir užtikrinti tinkamą Lietuvos atstovavimą Jungtinės 
panaudoto branduolinio kuro tvarkymo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo konvencijos peržiūros 
susitikime. 

6. Analizuoti branduolinės saugos reikalavimų įgyvendinimą statomoje Baltarusijos BE, 
VATESI kompetencijos ribose atstovauti šiuo klausimu Lietuvos interesus tarptautinėse 
organizacijose, tęsti darbus, susijusius su Baltarusijos BE streso testų ataskaitos tarptautine peržiūra. 

7. Tobulinti VATESI integruotą vadybos sistemą ir ją sertifikuoti pagal LST EN ISO 9001 
„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto reikalavimus. 

8. Tęsti 2016 m. Lietuvoje atliktos TATENA IRRS misijos ataskaitoje pateiktų 
rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimą, siekiant tinkamai pasiruošti 2020 m. numatomai atlikti 
pakartotinai IRRS misijai. 

9. Įgyvendinti TATENA IPPAS misijos ataskaitoje pateiktas VATESI kompetencijai 
priskiriamas rekomendacijas ir pasiūlymus. 

 
 

Viršininkas                 Michail Demčenko 


