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TECHNINĖS LITERATŪROS, BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR LICENCIJOS TURĖTOJO VYKDOMAI VEIKLAI 

TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ BUS SUDAROMI BRANDUOLINĖS 

ENERGETIKOS OBJEKTO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO 

EGZAMINO KLAUSIMAI, SĄRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

TECHNINĖS LITERATŪROS, BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR LICENCIJOS TURĖTOJO VYKDOMAI VEIKLAI 

TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ BUS SUDAROMI ATESTAVIMO EGZAMINO 

KLAUSIMAI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO ORGANIZACIJOS 

VADOVUI, SĄRAŠAS 

 

1. Techninė literatūra, branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir licencijos 

turėtojo vykdomai veiklai taikomi teisės aktai, iš kurių sudaromi atestavimo egzamino klausimai 

branduolinės energetikos objekto organizacijos vadovui: 

1.1. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas; 

1.2. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas; 

1.3. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; 

1.4. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas; 

1.5.  Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas 

branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos 

objektuose“ patvirtinimo“; 

1.6. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“; 

1.7. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su 

RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos 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“ (taikoma tik valstybės įmonės 

Ignalinos atominės elektrinės (toliau Ignalinos AE) vadovaujantiems darbuotojams); 

1.8. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų 

eksploatavimo nutraukimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“; 

1.9. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės 

energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtinti Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu 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“; 

1.10. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės 

energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos 
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reikalavimų BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties 

naudojimas“ patvirtinimo“; 

1.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto 

modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl branduolinės 

saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir 

modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

1.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės 

energetikos objektuose“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 

2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 

„Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“. 

 

II SKYRIUS  
TECHNINĖS LITERATŪROS, BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR LICENCIJOS TURĖTOJO VYKDOMAI VEIKLAI 

TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ BUS SUDAROMI ATESTAVIMO EGZAMINO 

KLAUSIMAI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO ORGANIZACIJOS 

VADOVUI TIESIOGIAI PAVALDŽIŲ PADALINIŲ VADOVAMS, ATSAKINGIEMS UŽ 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO BRANDUOLINĖS SAUGOS 

UŽTIKRINIMĄ, SĄRAŠAS 

 

2. Techninė literatūra, branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir 

licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomi teisės aktai, iš kurių sudaromi atestavimo egzamino 

klausimai branduolinės energetikos objekto organizacijos vadovui tiesiogiai pavaldžių padalinių 

vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto branduolinės saugos užtikrinimą: 

2.1. Branduolinės energijos įstatymas; 

2.2. Branduolinės saugos įstatymas; 

2.3. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas; 

2.4. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su 

RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos 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“ (taikoma tik valstybės įmonės 

Ignalinos AE vadovaujantiems darbuotojams); 

2.5. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas 

branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos 

objektuose“ patvirtinimo“; 

2.6. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“; 

2.7. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto 

statybos vadyba“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. 

sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 

„Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“; 

2.8. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų 

eksploatavimo nutraukimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“; 

2.9. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės 

energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtinti Valstybinės 
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atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu 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“; 

2.10. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės 

energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties 

naudojimas“ patvirtinimo“; 

2.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro 

tvarkymas sausojo tipo saugykloje“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ (taikoma 

tik juridinių asmenų, atsakingų už panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklos saugos 

užtikrinimą, vadovaujantiems darbuotojams); 

2.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu 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“; 

2.13. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į 

paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 22.3-103 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų 

atliekyną kriterijai“ patvirtinimo“ (taikoma tik juridinių asmenų, vykdančių mažai ir vidutiniškai 

aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimą į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir 

numatomų dėti į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų galutinį apdorojimą, vadovaujantiems darbuotojams); 

2.14. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, 

patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų 

atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ (taikoma tik juridinių asmenų, atsakingų už radioaktyviųjų atliekų 

atliekynų saugos užtikrinimą, vadovaujantiems darbuotojams); 

2.15. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto 

saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“, patvirtinti Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių 

konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“; 

2.16. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto 

modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl branduolinės 

saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir 

modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

2.17. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis 

sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 17 

d. įsakymu Nr. 22.3-15 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.7-2020 „Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos licencijomis reguliuojamos veiklos su branduolinėmis ir 

daliosiomis medžiagomis sauga“ patvirtinimo"; 

2.18. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas 

branduolinės energetikos objektui“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 22.3-118 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas branduolinės energetikos objektui“ patvirtinimo“. 
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III SKYRIUS  
TECHNINĖS LITERATŪROS, BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR LICENCIJOS TURĖTOJO VYKDOMAI VEIKLAI 

TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ BUS SUDAROMI ATESTAVIMO EGZAMINO 

KLAUSIMAI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO ORGANIZACIJOS 

VADOVUI TIESIOGIAI PAVALDŽIŲ PADALINIŲ VADOVAMS, ATSAKINGIEMS UŽ 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO RADIACINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMĄ, 

SĄRAŠAS 

 

3. Techninė literatūra, branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir licencijos 

turėtojo vykdomai veiklai taikomi teisės aktai, iš kurių sudaromi atestavimo egzamino klausimai 

branduolinės energetikos objekto organizacijos vadovui tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, 

atsakingiems už branduolinės energetikos objekto radiacinės saugos užtikrinimą: 

3.1. Branduolinės energijos įstatymas; 

3.2. Branduolinės saugos įstatymas; 

3.3. Radiacinės saugos įstatymas; 

3.4. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas 

3.5. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas 

branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.3.1-

2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“; 

3.6. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“; 

3.7. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų 

eksploatavimo nutraukimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“; 

3.8. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės 

energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties 

naudojimas“ patvirtinimo“; 

3.9. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimo į aplinką 

iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo į aplinką planui“, 

patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymu Nr. 22.3-89 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų 

išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimo 

į aplinką planui“ patvirtinimo“; 

3.10. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų 

nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės 

energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir 

taikymas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. 

rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2018 

„Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms 

branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, 

nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“ (taikoma tik valstybės įmonės Ignalinos AE vadovaujantiems 

darbuotojams); 

3.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės 

energetikos objektuose“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 
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2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 

„Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“; 

3.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės energetikos srities 

veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, atsakingų už 

radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, instruktavimo ir 

fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, 

patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. 

įsakymu Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2019 „Branduolinės 

energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų, asmenų, 

atsakingų už radiacinę saugą, ir asmenų, atsakingų už fizinę saugą, radiacinės saugos mokymo, 

instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos 

aprašas“ patvirtinimo“; 

3.13. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro 

tvarkymas sausojo tipo saugykloje“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ (taikoma 

tik vadovaujantiems darbuotojams, atsakingiems už panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo 

saugyklos saugos užtikrinimą); 

3.14. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu 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“; 

3.15. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į 

paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos viršininko 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 22.3-103 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų 

atliekyną kriterijai“ patvirtinimo“ (taikoma tik juridinių asmenų, vykdančių mažai ir vidutiniškai 

aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimą į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir 

numatomų dėti į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną mažai ir vidutiniškai aktyvių trumpaamžių 

radioaktyviųjų atliekų galutinį apdorojimą, vadovaujantiems darbuotojams); 

3.16. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, 

patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų 

atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ (taikoma tik juridinių asmenų, atsakingų už radioaktyviųjų atliekų 

atliekynų saugos užtikrinimą, vadovaujantiems darbuotojams); 

3.17. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto 

modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl branduolinės 

saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir 

modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

3.18. Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro 

įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu 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“; 

3.19. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su 

RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos 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 
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tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (taikoma tik valstybės įmonės 

Ignalinos AE vadovaujantiems darbuotojams); 

3.20. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, 

branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“, patvirtinti Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos 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“; 

3.21. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-4.1.2-2019 „Reikalavimai dokumentams, kurie 

turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo 

licencijai gauti“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. 

liepos 19 d. įsakymu Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-4.1.2-2019 

„Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, 

branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“ patvirtinimo“.  

3.22. Branduolinės saugos taisyklės BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų 

pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams 

ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“, patvirtintos Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 22.3-206 „Dėl 

Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, 

inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir 

paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“ patvirtinimo“.   

 

IV SKYRIUS  
TECHNINĖS LITERATŪROS, BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR LICENCIJOS TURĖTOJO VYKDOMAI VEIKLAI 

TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ BUS SUDAROMI ATESTAVIMO EGZAMINO 

KLAUSIMAI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO ORGANIZACIJOS 

VADOVUI TIESIOGIAI PAVALDŽIŲ PADALINIŲ VADOVAMS, ATSAKINGIEMS UŽ 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMĄ, 

SĄRAŠAS 

 

4. Techninė literatūra, branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir 

licencijos turėtojo vykdomai veiklai taikomi teisės, aktai iš kurių sudaromi atestavimo egzamino 

klausimai branduolinės energetikos objekto organizacijos vadovui tiesiogiai pavaldžių padalinių 

vadovams, atsakingiems už branduolinės energetikos objekto fizinės saugos užtikrinimą:Branduolinių 

medžiagų fizinės saugos konvencija; 

4.2. Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos pakeitimas; 

4.3. Branduolinės energijos įstatymas; 

4.4. Branduolinės saugos įstatymas; 

4.5. Radiacinės saugos įstatymas; 

4.6. Numatomų grėsmių nustatymo ir persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei 

atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Numatomų grėsmių nustatymo ir 

persvarstymo bei informacijos teikimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

4.7. Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, 

branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 670 „Dėl 

Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir 

branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1685a0b0a9e211e9964cdd77475976b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1685a0b0a9e211e9964cdd77475976b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1685a0b0a9e211e9964cdd77475976b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1685a0b0a9e211e9964cdd77475976b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1685a0b0a9e211e9964cdd77475976b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1685a0b0a9e211e9964cdd77475976b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1552C763E2/ZoZQtnWBck
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1552C763E2/ZoZQtnWBck
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1552C763E2/ZoZQtnWBck
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1552C763E2/ZoZQtnWBck
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1552C763E2/ZoZQtnWBck
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4.8. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“; 

4.9. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų, 

branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė 

sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 

4 d. įsakymu Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2019 „Branduolinės 

energetikos objektų, branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro 

ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“; 

4.10. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymu 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“;  

4.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės 

energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties 

naudojimas“ patvirtinimo“; 

4.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto 

modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl branduolinės 

saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir 

modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

4.13. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su 

RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos 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“ (taikoma tik valstybės įmonės 

Ignalinos AE vadovaujantiems darbuotojams); 

4.14. Branduolinės saugos taisyklės BST-1.6.1-2021 „Fizinės saugos užtikrinimo plano 

rengimas“, patvirtintos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. 

rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 22.3-104 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.6.1-2021 „Fizinės 

saugos užtikrinimo plano rengimas“ patvirtinimo“. 

 

V SKYRIUS  
TECHNINĖS LITERATŪROS, BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR LICENCIJOS TURĖTOJO VYKDOMAI VEIKLAI 

TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ BUS SUDAROMI ATESTAVIMO EGZAMINO 

KLAUSIMAI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO ORGANIZACIJOS 

VADOVUI TIESIOGIAI PAVALDŽIŲ PADALINIŲ VADOVAMS, ATSAKINGIEMS UŽ 

BRANDUOLINIO GINKLO NEPLATINIMO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO 

UŽTIKRINIMĄ, SĄRAŠAS 

 

5. Techninė literatūra, branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir licencijos 

turėtojo vykdomai veiklai taikomi teisės aktai, iš kurių sudaromi atestavimo egzamino klausimai 

branduolinės energetikos objekto organizacijos vadovui tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, 

atsakingiems už branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą: 

5.1. Sutartis dėl branduolinio ginklo neplatinimo; 

5.2. Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartis; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
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5.3. 2005 m. vasario 8 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 302/2005 dėl Euratomo 

saugumo kontrolės taikymo (OL 2005 L 54, p. 1); 

5.4. Susitarimas tarp Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės 

Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų 

Karalystės, Europos Atominės Energijos Bendrijos ir Tarptautinės Atominės Energijos Bendrijos, 

įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis 

(78/164/Euratomas) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 13 tomas, p. 3); 

5.5. Papildomas protokolas prie Susitarimo tarp Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, 

Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos 

Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų 

Karalystės, Portugalijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Europos atominės 

energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energetikos agentūros, įgyvendinantis Sutarties dėl 

branduolinių ginklų neplatinimo(*) III straipsnio 1 ir 4 dalis, (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 

skyrius, 31 tomas, p. 40); 

5.6. Branduolinės energijos įstatymas; 

5.7. Branduolinės saugos įstatymas; 

5.8. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas; 

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

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

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 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“; 

5.10. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“; 

5.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės 

energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties 

naudojimas“ patvirtinimo“; 

5.12. Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro 

įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu 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“; 

5.13. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto 

modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl branduolinės 

saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir 

modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“. 

 

VI SKYRIUS  
TECHNINĖS LITERATŪROS, BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR LICENCIJOS TURĖTOJO VYKDOMAI VEIKLAI 

TAIKOMŲ TEISĖS AKTŲ, IŠ KURIŲ BUS SUDAROMI ATESTAVIMO 

EGZAMINO KLAUSIMAI BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO 

ORGANIZACIJOS VADOVUI TIESIOGIAI PAVALDŽIŲ PADALINIŲ VADOVAMS, 

ATSAKINGIEMS UŽ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO 

BRANDUOLINĖS, RADIACINĖS IR FIZINĖS SAUGOS, TAIP PAT UŽ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21978A0222(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21978A0222(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21978A0222(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21978A0222(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21978A0222(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0313(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0313(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0313(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0313(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0313(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0313(01)&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21999A0313(01)&from=LT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
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BRANDUOLINIO GINKLO NEPLATINIMO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO 

NEPRIKLAUSOMĄ PRIEŽIŪRĄ, SĄRAŠAS 

 

6. Techninė literatūra, branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir licencijos 

turėtojo vykdomai veiklai taikomi teisės aktai, iš kurių sudaromi atestavimo egzamino klausimai 

branduolinės energetikos objekto organizacijos vadovui tiesiogiai pavaldžių padalinių vadovams, 

atsakingiems už branduolinės energetikos objekto branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos, taip pat už 

branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo nepriklausomą priežiūrą: 

6.1. Branduolinės saugos įstatymas; 

6.2. Branduolinės energijos įstatymas; 

6.3. Radiacinės saugos įstatymas; 

6.4. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas; 

6.5. Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, 

branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 670 „Dėl 

Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir 

branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

6.6. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 

22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“; 

6.7. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto 

statybos vadyba“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. 

sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 

„Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“; 

6.8. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto 

modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų 

kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

6.9. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės 

energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.4.4-2019  „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties 

naudojimas“ patvirtinimo“; 

6.10. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su 

RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos 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“ (taikoma tik valstybės įmonės 

Ignalinos AE vadovaujantiems darbuotojams); 

6.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas 

branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-18 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-1.3.1-2020 „Avarinės parengties užtikrinimas branduolinės energetikos 

objektuose“ patvirtinimo“; 

6.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės 

energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtinti Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu 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“; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4be2d5409e5011e9878fc525390407ce
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6.13. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų 

eksploatavimo nutraukimas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“; 

6.14. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.3-2017  „Licencijuojamą veiklą branduolinės 

energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 22.3-160 „Dėl 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017  „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos 

srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ patvirtinimo“; 

6.15. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės 

energetikos objektuose“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 

2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 

„Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“; 

6.16. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro 

tvarkymas sausojo tipo saugykloje“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 

viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“; 

6.17. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas 

branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, patvirtinti 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu 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“; 

6.18. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, 

patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų 

atliekų atliekynai“ patvirtinimo“. 

_____________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34a274709ddb11e79127a823199cc174
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34a274709ddb11e79127a823199cc174
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34a274709ddb11e79127a823199cc174
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34a274709ddb11e79127a823199cc174
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34a274709ddb11e79127a823199cc174
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/34a274709ddb11e79127a823199cc174
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B42A908DF1B2/QBXsnxoeli
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B42A908DF1B2/QBXsnxoeli
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B42A908DF1B2/QBXsnxoeli
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B42A908DF1B2/QBXsnxoeli
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8583A40454F3/eVFkwdYeCX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8583A40454F3/eVFkwdYeCX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8583A40454F3/eVFkwdYeCX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8583A40454F3/eVFkwdYeCX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.664E893AAD11/lpCBLCjOVf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.664E893AAD11/lpCBLCjOVf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.664E893AAD11/lpCBLCjOVf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.664E893AAD11/lpCBLCjOVf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.664E893AAD11/lpCBLCjOVf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b55b1280b6d611e6aae49c0b9525cbbb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b55b1280b6d611e6aae49c0b9525cbbb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b55b1280b6d611e6aae49c0b9525cbbb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b55b1280b6d611e6aae49c0b9525cbbb

