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Dokumentų, pagrindžiančių paraišką išduoti licenciją vykdyti 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo 

nutraukimą, pateikimo VATESI grafikas 

 

Dokumentų pateikimo grafikas VATESI suderintas 2019 m. balandžio 12 d. 

 

Eil. 

Nr. 
Nr.* Dokumento pavadinimas 

Pateikimo 

terminas**  

I Vadybos dokumentai  

1.  21.1 VĮ Ignalinos AE įstatai Pateikta 

2.  21.1 2018 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymas Nr. 8A-97 ,,Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės 

elektrinės generalinio direktoriaus skyrimo” 

Pateikta 

3.  8.22 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

įsakymas Nr. 1-65 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 

valdybos sudėties patvirtinimo“ su pakeitimais 

Pateikta 

4.  8.22 VĮ Ignalinos AE organizacinė struktūra Pateikta 

5.  21.1 VĮ Ignalinos AE organizacinės struktūros aprašymas Pateikta 

6.  8.22 VĮ Ignalinos AE pirmojo ir antrojo vadybos sistemos lygmenų 

dokumentai: 

 

6.1  Ignalinos AE vadybos sistemos vadovas Pateikta 

6.2  VĮ Ignalinos AE veiklos strategija Pateikta 

6.3  VATESI pateikiamų VĮ Ignalinos AE pirmojo ir antrojo vadybos 

sistemos lygių dokumentų sąrašas 

2020 m. 

1 ketv. 

II Projekto dokumentai, konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninio patikrinimo planavimo 

dokumentai, kiti projekto kokybės užtikrinimo dokumentai 

7.  8.1 

8.20 

Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos (toliau - 

RAS) eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita 

2019 m. 

4 ketv. 

8.  8.19 Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto aprašas 2019 m. 

4 ketv. 

9.  8.24 Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo branduolinės saugos 

analizės nepriklausomo patikrinimo, atliekamo VATESI viršininko 

nustatyta tvarka, ataskaita 

2019 m. 

4 ketv. 

10.  8.2 Maišiagalos RAS saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

sąrašas 

2019 m. 

4 ketv. 

11.  8.16 Saugos kultūros plėtros bei saugumo kultūros plėtros priemonių 

aprašas: 

 

11.1  Saugos kultūros valdymo procedūros aprašas  Pateikta 

11.2  Ignalinos AE saugos kultūros bei saugumo kultūros plėtros priemonių 

planas 2020 metams 

2020 m. 

1 ketv. 

12.  8.18 
Eksploatavimo patirties panaudojimo valdymo procedūros aprašas  

2019 m. 

2 ketv. 
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Eil. 

Nr. 
Nr.* Dokumento pavadinimas 

Pateikimo 

terminas**  

13.  8.23 Dokumentai, nustatantys pranešimo apie neįprastuosius įvykius ir jų 

tyrimo tvarką: 

 

13.1  Ignalinos AE neįprastųjų įvykių analizės instrukcija Pateikta 

13.2  Pranešimo apie neįprastus įvykius VĮ Ignalinos AE instrukcija Pateikta 

14.  8.25 Atnaujintas Maišiagalos RAS saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų eksploatavimo, techninės priežiūros, stebėjimo ir 

patikrinimų eksploatavimo nutraukimo dokumentų sąrašas 

2020 m. 

1 ketv. 

15.  8.26 Galimų branduolinių ir radiologinių avarijų Maišiagalos RAS padarinių 

analizės rezultatai 

2019 m. 

4 ketv. 

III Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės užtikrinimo dokumentai 

16.  8.3 Daliųjų branduolinių medžiagų mažų kiekių apskaitos VĮ Ignalinos AE 

sistemos aprašymas 

2020 m. 

1 ketv. 

IV  Personalo mokymo dokumentai  

17.  8.9 Dokumentai, kuriuose nustatyta pareiškėjo darbuotojų kompetencijos 

užtikrinimo tvarka: 

 

  Žmogiškųjų išteklių valdymo procedūros aprašas  Pateikta 

18.  8.15 Laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad Ignalinos AE 

darbuotojų skaičius ir kompetencija yra tinkami vykdyti Maišiagalos 

RAS eksploatacijos nutraukimą 

2020 m. 

1 ketv. 

19.  8.17 Ignalinos AE darbuotojų pareigybių, atsakingų už branduolinės saugos, 

radiacinės saugos IAE, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo 

medžiagų fizinės saugos bei branduolinių medžiagų apskaitos ir 

kontrolės įgyvendinimą ir TATENA bei EURATOM garantijų 

užtikrinimą, sąrašas, kuriame nurodomas mažiausias būtinas tokių 

darbuotojų skaičius organizacijoje ir, jei dirbama pamainomis, 

darbuotojų skaičius pamainoje: 

 

  VĮ Ignalinos AE pareigybių, svarbių branduolinei, radiacinei, fizinei 

saugai užtikrinti, sąrašas 

Pateikta 

20.  8.21 2018 m. kovo 29 d. ilgalaikis Ignalinos AE saugai svarbiose 

pareigybėse dirbančių darbuotojų kompetencijos užtikrinimo planas 

2019 m. 

2 ketv. 

V  Priešgaisrinės saugos dokumentai  

21.  8.27 Dokumentai, patvirtinantys, kad paskirti asmenys, atsakingi už 

Ignalinos AE saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

priešgaisrinę saugą: 

 

  Potvarkis dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, skyrimo 2020 m. 

1 ketv. 

22.  8.28 Deklaracija apie turimas priemones ir pajėgas organizuoti gaisrų 

gesinimą ir jų padarinių likvidavimą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 

saugykloje 

Pateikta 

VI  Radiacinės saugos dokumentai  

23.  8.12 Radionuklidų išmetimo iš Maišiagalos RAS į aplinką planas 2019 m. 

4 ketv. 
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Eil. 

Nr. 
Nr.* Dokumento pavadinimas 

Pateikimo 

terminas**  

24.  8.13 Radiacinės saugos programa 2019 m. 

4 ketv. 

VII  Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo dokumentai  

25.  8.14 Atnaujinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo Ignalinos AE, nutraukiant 

jos eksploatavimą, programa 

2020 m. 

1 ketv. 

VIII  Fizinės saugos dokumentai  

26.  8.5 Maišiagalos RAS suskirstymo į apsaugos zonas analizė 2020 m. 

1 ketv. 

27.  8.5 Maišiagalos RAS apsaugos zonų ir ją sudarančių patalpų sąrašas 2020 m. 

1 ketv. 

28.  8.6 Maišiagalos RAS fizinės saugos užtikrinimo planas  2020 m. 

1 ketv. 

29.  8.10 Maišiagalos RAS fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo 

programa  

2020 m. 

2 ketv. 

30.  8.11 Maišiagalos RAS fizinės saugos sistemos efektyvumo įvertinimo 

ataskaita 

2020 m. 

2 ketv. 

31.  8.4 Deklaracija dėl sudarytos bendradarbiavimo sutarties dėl Maišiagalos 

radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinės apsaugos 

2020 m. 

2 ketv. 

IХ  Avarinės parengties dokumentai  

32.  8.8 Galutinis avarinės parengties planas ir jo išbandymo ataskaita:  

32.1  Atnaujintas VĮ Ignalinos AE avarinės parengties planas, ryšium su 

Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimu 

2020 m. 

2 ketv. 

32.2  VĮ IAE avarinės parengties plano išbandymo ataskaita 2020 m. 

2 ketv. 

Х  Eksploatavimo nutraukimo planavimo dokumentai  

33.  8.7 Galutinis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo 

nutraukimo planas, patvirtintas energetikos ministro 2018 m. spalio 5 

d. įsakymu Nr. 1-272  

2019 m. 

2 ketv. 

ХI  Kiti teisės aktuose nustatyti dokumentai  

34.  21.3 Deklaracija, patvirtinanti, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo 

su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą 

dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas nėra su kreditoriais sudaręs 

taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo 

su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaiką ar oficialią 

deklaraciją, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas toks dokumentas arba 

jame trūksta informacijos, galinčios patvirtinti, kad pareiškėjas nėra su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos 

ir nesiekia susitarimo su kreditoriais 

2020 m. 

1 ketv. 

35.  BSĮ 

25 str. 

8 d. 

VĮ Ignalinos AE bendrųjų duomenų, susijusių su Maišiagalos RAS 

eksploatacijos nutraukimu, sąvadas 

2020 m. 

1 ketv. 
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Eil. 

Nr. 
Nr.* Dokumento pavadinimas 

Pateikimo 

terminas**  

36.  BSĮ 

25 str. 

12 d. 

Aplinkos radiologinio monitoringo programa, suderinta su Aplinkos 

ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija  

Pateikta 

37.  BSĮ 

25 str. 

11 d. 

Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. (15.9)-

A4-9084 „Sprendimas dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimo reikalingumo“ 

_ 

 

Pastabos:  

* Nuoroda į Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722) punktą. Pateikiant nuorodą į Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatymo straipsnį, nurodoma BSĮ santrumpa. 

 

** Grafike dokumentų pateikimo terminai yra tokie, kokie buvo nurodyti grafiko suderinimo dieną. 

„Pateikta“ reiškia, kad dokumentai buvo pateikti dar iki šio grafiko suderinimo. 

 

 

 

 


