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Įvadas

1997 metai Lietuvos branduolinei energetikai buvo svarbūs visų pirma tuo, kad didžiulė
grupė ekspertų, atstovaujančių daugelio valstybių branduoline visuomenę, baigė dvejus metus
trukusį darbą: IAE saugos analize ir jos ekspertize. Tai pirmasis vakarietiška praktika paremtas
RBMK reaktorių saugos visapusiškas vertinimas. Šio darbo dėka buvo galima numatyti priemones,
būtinas saugos gerinimui, tačiau taip pat buvo įsitikinta, kad dabar nėra priežasčių, dėl ko reikėtų
tuojau sustabdyti reaktorius ilgam laikui arba net nutraukti jų eksploataciją.

Ignalinos atominė elektrinė parengė ir sėkmingai vykdo antrąją saugos gerinimo programą.
Ignalinos AE, Ūkio ministerija, VATESI ir Vyriausybė kategoriškai pareiškė, kad vykdys visas
saugos analizės bei jos ekspertizės ir saugos žiuri rekomendacijas, kad svarbiausias branduolinės
energetikos prioritetas yra sauga.

Praėjusiais metais VATESI žengė pirmuosius žingsnius, ruošdamasi licencijuoti pirmąjį
energetinį bloką. Turėdama gana kuklias pajėgas, bet suprasdama, jog sprendžiant branduolinės
saugos problemas negalime elgtis paviršutiniškai arba daryti klaidas, stengiasi geriau organizuoti
darbą, pasitelkti Lietuvos mokslo ir technikos institucijas, gauti reikiamą paramą užsienyje.

Lietuvos branduolinės energetikos specialistai jau daugelį metų bendrauja su vakarų šalių
ekspertais, tačiau 1997 m. pradėta nauja bendradarbiavimo forma. Atsižvelgiant į tai, kad
pastaruosius dvejus metus svarbiausias VATESI uždavinys buvo ir bus nagrinėti dokumentus,
pagrindžiančius I energetinio bloko saugą, inspektuoti elektrinę, įvertinti ar jos būklė tenkina
būtinas licencijos išdavimui sąlygas, sukurtas paramos licencijavimui projektas bei jo vadovaujanti
grupė. Ji koordinuoja visus dvišalius projektus, kuriuos vykdo VATESI su užsienio partneriais.

1997 m. sustiprėjo techninės paramos organizacijos, įkurtas jų koordinacinis komitetas,
pradėjo veikti VATESI taryba, klostosi dalykiški santykiai su Lietuvos branduolinės saugos
konsultaciniu komitetu. . .

Tačiau nepavyko padidinti VATESI darbuotojų skaičiaus, išplėsti tarnybines patalpas,
parengti visus reikiamus norminius dokumentus.

Tikimės, kad skaitytojai susipažinę su šia ataskaita, geriau supras Lietuvos branduolinės
energetikos saugos problemas, kad tai bus dar vienas atviras lapas branduolinės energetikos
knygoje. Mes tikrai norime, kad tą knygą skaitytų visi, nes visuomenė gali sąmoningai priimti arba
atmesti tik tai, ką ji žino ir supranta.

VATESI viršininkas Saulius Kutas



1. VATESI tikslai ir struktūra

Kiekviena valstybė, turinti atomines elektrines, privalo sukurti tam tikrą branduolinės
saugos infrastruktūrą, atitinkančią Tarptautinės atominės energetikos agentūros rekomendacijas.
Branduolinės saugos užtikrinimas yra grindžiamas aiškiu pareigų ir atsakomybės paskirstymu.
Lietuvos Respublikos Branduolinės energijos įstatymas skelbia, kad visa atsakomybė už atominės
elektrinės eksploataciją tenka operatoriui - eksploatuojančiai organizacijai. Lietuvoje šias pareigas
atlieka Ignalinos atominė elektrinė. Valstybės paskirta priežiūros institucija privalo užtikrinti
atominės energetikos saugos reikalavimų pažeidimų prevenciją, nustatyti ar branduolinės
energetikos objektas eksploatuojamas saugiai, nepažeidžiant saugios eksploatacijos sąlygų ir ribų.
Šias funkcijas Lietuvoje atlieka Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija.

Vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymu bei 1995 m. ratifikuota Branduolinės saugos
konvencija, Lietuvoje sukurta ir toliau tobulinama šalies branduolinės saugos reguliavimo sistema:
nacionalinės branduolinės saugos taisyklės ir reikalavimai, branduolinių įrenginių licencijavimo
sistema, branduolinių įrenginių kontrolės ir įvertinimo sistema, poveikio priemonių, užtikrinančių
reikalavimus ir licencijų sąlygų vykdymą, sistema.

VATESI įsteigta 1991 m. spalio 18 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
1992 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino inspekcijos nuostatus. 1997 m.
liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė VATESI nuostatus papildė. Esminis nuostatų
pakeitimas buvo tai, kad įsteigta Taryba. Svarbiausias inspekcijos uždavinys - užtikrinti, kad būtų
vykdomas branduolinės saugos bei radiacinės apsaugos valstybinis reguliavimas bei priežiūra
branduolinės energetikos objektuose ir kitose su branduoline veikla susijusiose organizacijose.
Inspekcija privalo formuoti atominės energijos, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų saugaus
naudojimo, transportavimo ir saugojimo principus bei kriterijus, nustatyti atitinkamas saugos
normas ir taisykles.

Viena svarbiausių VATESI funkcijų yra išnagrinėjus nustatyta tvarka pateiktus dokumentus,
patikrinus būklę vietoje, išduoti licencijas branduolinei veiklai ir nustatyti licencijų galiojimo
sąlygas, kontroliuoti, kaip licenciatas tų sąlygų laikosi.

Inspekcija organizuoja, rengia, tikslina bei nustatyta tvarka tvirtina norminę-techninę
branduolinės energetikos dokumentaciją, prižiūri, kaip laikomasi norminių atominės energetikos
saugą, užtikrinančių reikalavimų.

VATESI yra penki skyriai.
Priežiūros grupė Ignalinos atominėje elektrinėje atlieka tiesiogines priežiūros funkcijas IAE,

inspektuoja saugos sistemas, kontroliuoja technologinio proceso, remonto vykdymą.
Saugos įvertinimo skyrius įvertina projektinius sprendimus, atlieka saugos analizės ataskaitų

ekspertize, tikrina kompiuterinių programų, naudojamų saugos įvertinimui tinkamumą, nagrinėja
reaktoriaus fizikos problemas.

Normatyvinio reguliavimo skyrius formuoja IAE ir jos saugos sistemų licencijavimo
sąlygas, rengia atominės energetikos saugą reguliuojančius norminius-techninius dokumentus,
įvertina atominių elektrinių komponentų ir įrenginių sistemų patvarumą, formuoja IAE
eksploatacijos sąlygas, rengia kitas branduolinės veiklos licencijavimo sąlygas.

Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės skyrius organizuoja branduolinių medžiagų
apskaitą ir kontrolę, rengia apskaitos taisykles, rūpinasi branduolinių medžiagų ir branduolinės
energetikos objektų fizine apsauga, kontroliuoja prekių, naudojamų branduolinėje veikloje,
eksportą, importą ir tranzitą, atstovauja Lietuvos interesus pagal Garantijų sutartis su TATENA
ryšium su Branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi.

Radiacinių problemų skyrius reguliuoja radioaktyviųjų atliekų saugų tvarkymą, licencijuoja
panaudoto branduolinio kuro saugyklas, kontroliuoja IAE pasirengimą avarinėms situacijoms,
reguliuoja radiacinės saugos klausimus branduoliniuose objektuose, planuoja VATESI pasirengimą
avarinėms situacijoms, informuoja tarptautines organizacijas ir kaimynines šalis apie branduolines
avarijas.



Be to, VATESI yra padaliniai, užtikrinantys inspekcijos teisinę, finansinę veiklą bei ūkines
paslaugas.

Iš viso inspekcijoje dirba 26 žmonės. Tai aiškiai permažai, kad būtų galima atlikti visas
funkcijas. Palyginę su atitinkamomis institucijomis kitose šalyse, eksploatuojančiose vieną-dvi
atomines elektrines, pastebime, kad jose yra 2-3 kartus daugiau darbuotojų. Dalinai šį trūkumą
kompensuoja didžiulė parama, kurią gauna VATESI iš užsienio šalių pagal dvišalius ir daugiašalius
susitarimus bei Lietuvoje esančios techninės paramos organizacijos. Tačiau situaciją komplikuoja
didžiulė darbų apimtis, susijusi su pirmojo, o vėliau ir antrojo energetinių blokų licencijavimu.
Darbuotojų skaičių limituoja trys faktoriai: specialistų galinčių vykdyti branduolinės energetikos
saugos priežiūrą stoka, vyriausybės nustatytas ribinis darbuotojų skaičius - 38 žmonės ir,
svarbiausia, patalpų stoka.

Nežiūrint nuolatinių pastangų, 1997 metais nepavyko gauti papildomų patalpų arba
persikelti į naujas. Buvo išnagrinėta apie 10 variantų, tačiau dėl įvairių priežasčių nė vieno negalima
buvo įgyvendinti. Dabar yra nagrinėjamos apie 1000m2 patalpų nuomos galimybės.

Labai svarbu buvo tai, kad 1997 m. iš valstybės biudžeto buvo skirta 800 tūkst. Lt.
mokslinės-techninės paramos organizacijų atliekamiems darbams - ekspertizėms, analizėms,
reguliuojančių dokumentų projektams ir pan., - apmokėti.

Iš valstybės biudžeto skirtos lėšos VATESI išlaikymui nebuvo pereikvotos.
1997 m. VATESI darbuotojų skaičius padidėjo tik vienu, be to, dirbo vienas darbuotojas iš

Didžiosios Britanijos. Jam atlyginimą mokėjo iš Didžiosios Britanijos vyriausybės fondų.
Povilui Vaišniui išvykus dirbti į TATENA, 1997 m. balandžio mėn. Ministro Pirmininko

potvarkiu VATESI viršininku buvo paskirtas Saulius Kutas.
VATESI atstovavo Lietuvos vyriausybę arba save tarptautinėse organizacijose: TATENA-

branduolinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės klausimais, Europos Komisijos
struktūrose - branduolinės saugos grupėje NUSAC, branduolinės saugos reguliavimo tikslų
koncentravimo grupėje CONCERT. CONCERT susitikimui buvo pateiktas VATESI veiklos
gerinimo planas.

1997 m. visuomenė nepakankamai buvo informuojama apie branduolinę saugą Lietuvoje ir
apie VATESI veiklą.

2. Bendrieji IAE elektros energijos gamybos rodikliai

1997 metais Ignalinos AE pagamino 12023,9 mln. kWh arba 81,3 % visos Lietuvoje
pagamintos elektros energijos. Ignalinos AE 1997 metais elektros energijos pagamino 13,8 %
mažiau negu 1996 metais. Savo reikmėms IAE suvartojo 9,74 % pagamintos elektros energijos.
Pagrindinės gamybos sumažėjimo priežastys buvo šios:
• IAE apkrovos dispečeriniai apribojimai;
• pirmojo energetinio bloko 78 parų prastova planinio profilaktinio remonto metu dėl papildomų

IAE saugos žiuri rekomenduotų saugos gerinimo priemonių įgyvendinimo.



1 pav. 1997m. IAE I-jo energobloko apkrovos grafikas

Sausis Vasaris Kovas BalandisGegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodi

2 pav. 1997 m. IAE 2-jo energobloko apkrovos grafikas

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Instaliuotos galios panaudojimo koeficientas praėjusiais metais buvo 52,8 %: I-jo bloko
42,5 %; 2-ojo bloko - 63,1 %.

3 pav. Elektros energijos gamyba ir pardavimas
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3. IAE saugos analizė

1994 metų vasario 10 dieną Energetikos ministerija, Ignalinos AE ir Europos rekonstrukcijos
ir plėtros bankas (ERPB) pasirašė sutartį dėl 33 mln. ekiu subsidijos Ignalinos AE saugos
priemonėms įgyvendinti. Buvo numatyta atlikti išsamią abiejų Ignalinos AE blokų saugos analizę,
remiantis kuria turėjo būti parengta Saugos Analizės Ataskaita (Safety Analysis Report, SAR),
apimanti visas atominės elektrinės veiklos sritis, pradedant projektiniais sprendimais ir baigiant
esamo eksploatavimo lygio įvertinimu. Tai buvo pirmas bandymas atlikti vakarietiško tipo saugos
analizę AE, projektuotai buvusioje Sovietų Sąjungoje.

Darbai, susiję su Ignalinos AE saugos įvertinimu, vyko dvejomis kryptimis: viena ekspertų
grupė rengė SAR'ą, o kita jos ekspertizę (Review of Safety Analysis Report, RSR). Atliekant šiuos
darbus dalyvavo daug ekspertų, tiek iš Vakarų, tiek iš Rytų.

Saugos analizės ir jos ekspertizės atlikimo tikslai buvo:
• nustatyti ar IAE atitinka saugos reikalavimus;
• nustatyti ir įvertinti faktorius, kurie gali apriboti saugų IAE eksploatavimą ateityje;
• įvertinti IAE saugos lygį, rekomenduoti papildomas saugos priemones, kurios praktiniu požiūriu

būtų įgyvendinamos, įvertinti darbų kainą ir pateikti jų vykdymo planą;
• padėti vystyti Eksploatuojančios organizacijos ir Reguliuojančios institucijos savitarpio

santykius, pagal šiuolaikinius branduolinės energetikos valdymo reikalavimus;
• padėti Reguliuojančiai institucijai priimti sprendimą dėl tolesnio 1-ojo IAE bloko eksploatavimo;
• padėti nustatyti prioritetus paskirstant kapitalo investicijas, diegiant įrenginių ir procedūrų

modernizacijas.
IAE kartu su pagrindiniu reaktorių konstruktoriumi NIKIET, pasitelkę keletą vakarų techninių

organizacijų (Vattenfall, AECL, ES-Konsult ir Stone & Webster), rengė Saugos analizės ataskaitą.
SAR'e buvo išanalizuotos trys AE eksploatavimo saugos požiūriu vienodos svarbos sritys: sistemų
analizė, avarijų analizė, eksploatacinės saugos užtikrinimas.

Atsižvelgusi į avarijų analizės rezultatus, esamų saugos sistemų įvertinimą ir į tai, kad
artimiausiu metu turi būti įgyvendintos atitinkamos saugos priemonės, ekspertų grupė, rengusi
Saugos analizės ataskaitą, priėjo išvados, kad Ignalinos AE saugos lygis yra pakankamas, kad ji
būtų toliau eksploatuojama. Saugų eksploatavimą ribojantis faktorius yra tarpelio tarp kuro kanalo ir
grafitinio klojinio mažėjimas (jam sumažėjus iki neleistinų ribų bent viename kuro kanale,
tolimesnė energobloko eksploatacija yra neleistina). Taip pat buvo pateiktos 68 išsamios IAE
saugos pagerinimo rekomendacijos, kurių įgyvendinimas yra būtina saugios eksploatacijos sąlyga.

Saugos analizės ataskaitos ekspertizei atlikti ERPB pasirinko firmą RISKAUDIT, kuri
atliekant minėtą ekspertizę įtraukė atitinkamų Lietuvos, vakarų Europos ir Rusijos techninių
organizacijų (LEI, AEAT, ANPA, GRS, RRCKI) atstovus taip pat JAV specialistus.

RSRo ekspertai iš esmės sutikę su SAR'e pateiktomis saugos gerinimo rekomendacijomis,
pažymėjo, kad atliktoje saugos analizėje yra spragų bei pasiūlė rekomendacijų įgyvendinimo
prioritetų sistemą. Taip pat buvo pažymėta, kad greta techninių priemonių didelę svarbą turi ir
valdymo bei saugos kultūros atominėje elektrinėje gerinimas.

RSR o ekspertai parengė 73 rekomendacijas IAE saugai pagerinti ir esamo saugos lygio
priimtinumui pagrįsti. RSRo rekomendacijos remiasi SAR'o rekomendacijomis, tačiau nustatyti
aiškesni ir griežtesni reikalavimai jų įgyvendinimo terminams.

Visus minėtus darbus, susijusius su saugos analizės ir jos ekspertizės parengimu, buvo
planuota užbaigti iki 1995 m. gruodžio 31 d., tačiau pavėlavus galutinė IAE Saugos analizės
ataskaita anglų k. buvo pristatyta VATESI 1997 m. kovo mėn., rusų k. - 1997 m. liepos mėn.
SAR'o ekspertizės rezultatų santrauka anglų k. buvo gauta 1997 m. kovo mėn. Ši santrauka rusų k.
buvo pristatyta VATESI 1997 m. liepos mėn. Visas SAR'o ekspertizės ataskaitų komplektas anglų
k. buvo gautas 1997 m. rugpjūčio mėn.

Minėtiems SAR'o ir RSRo darbams koordinuoti buvo sukurta tarptautinė branduolinės
saugos ekspertų grupė - Ignalinos AE saugos Žiuri (ISP). Ji įsipareigojo pateikti nepriklausomas
rekomendacijas Lietuvos Vyriausybei dėl tolesnio IAE eksploatavimo, SAR'o ir RSR'o
rekomendacijų įdiegimo strategijos.
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ISP įvertinusi SAR'o ir jos ekspertizės rezultatus, 1997 m. vasario mėn. 12 d. raštu Lietuvos
Vyriausybei pateikė apibendrintas išvadas:

• IAE turi įdiegti tinkamą valdymo struktūrą, kuri užtikrintų saugų elektrinės
eksploatavimą, efektyvų būtinų saugos priemonių įdiegimą ir atitinkamą paramą
licencijavimo procese;

• IAE turi pagrįsti reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemų saugą;
• IAE turi pateikti avarijų lokalizavimo sistemos saugos pagrindimą;
• IAE turi pagrįsti reaktoriaus cirkuliacinio kontūro struktūrinį vientisumą;
• IAE turi atlikti visų saugos sistemų gaisro pavojaus analizę;
• IAE turi sukurti ir įgyvendinti avarines eksploatavimo procedūras, nustatyti saugaus

eksploatavimo ribas bei sąlygas.
Kai kurios rekomenduotos svarbios priemonės turėjo būti įgyvendintos iki reaktorių paleidimo po
1997 m. planinio remonto:

• įdiegta tinkama elektrinės branduolinės saugos valdymo struktūra;
• atlikta reaktorių valdymo ir apsaugos sistemų vienetinio gedimo analizė;
• nustatytos ir įdiegtos projekto ir procedūrų modifikacijos, būtinos kompensuoti

reaktorių valdymo ir apsaugos sistemos trūkumus;
• užbaigtas planuoti ir pradėtas rengti reaktoriaus pagrindinio cirkuliacinio kontūro

struktūrinio vientisumo saugos pagrindimas; kaip dalis šio saugos pagrindimo, prieš
reaktoriaus paleidimą turėjo būti atlikta projektinė svarbiausių reaktoriaus komponentų
(būgnų - separatorių, grupinio paskirstymo kolektorių atvamzdžių) analizė;

• užbaigtas planuoti ir pradėtas rengti avarijų lokalizavimo sistemos saugos pagrindimas;
• parengtos avarinės eksploatavimo procedūros.

Svarbūs saugos požiūriu trūkumai, kurie galėjo būti rasti atliekant šiuos darbus, turėjo būti pašalinti
prieš reaktoriaus paleidimą.

Be to buvo rekomenduota Ignalinos AE parengti ir suderinti su VATESI visų su sauga
susijusių klausimų sprendimo programą, kuri apimtų visas SAR'o, RSR'o ir ISP rekomendacijas bei
visas kitas pačios IAE arba VATESI nustatytas priemones.

ISP nariai išvadas bei rekomendacijas (o jų buvo daugiau kaip 150) 1997 m. balandžio mėn.
atvykę į Lietuvą aptarė su Lietuvos Vyriausybe bei šios srities specialistais. Dalį rekomendacijų
buvo siūloma įgyvendinti iki IAE blokų planinių remontų pabaigos 1997 metais. Antroji
rekomendacijų dalis buvo siejama su licencijos 1-ojo energobloko eksploatavimui pratęsti išdavimu.
Tokios licencijos išdavimas buvo numatytas 1994 m. sutartyje su Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banku. Trečiąją rekomendacijų dalį buvo siūloma įgyvendinti iki 2000 metų.

ISP pateiktos rekomendacijos buvo priimtos, o jų pagrindu paruošta "Ignalinos AE saugos
pagerinimo programa Nr. 2" (SIP-2).

VATESI prašymu Lietuvos energetikos instituto Ignalinos AE saugos analizės grupė (ISAG)
atliko nepriklausomą dokumentų, pagrindžiančių paraišką 1-ojo bloko eksploatacijos licencijai
gauti, (Saugos analizės ataskaitą ir kitas ataskaitas apie pagal SIP-2 įgyvendintas saugos priemones)
ekspertizę, kurioje buvo išanalizuotos IAE saugai svarbios, pagalbinės ir papildančios sistemos.

Pagrindinė šios ekspertizės išvada - IAE sauga yra pakankama (bent jau iki tarpelio užakimo)
su prielaida, kad bus įgyvendintos visos SAR'o ir RSR'o rekomendacijos. Licencija eksploatuoti 1-
ąjį bloką gali būti išduota įgyvendinus ISP, SAR (kategorija PI) ir RSR (kategorija TS)
rekomendacijas.

Be techninių priemonių įgyvendinimo IAE saugai užtikrinti būtina tiek tolesnė saugos
analizė, tiek nuolatinės pastangos gerinti saugos kultūrą.

4. I A E s a u g o s g e r i n i m o p r o g r a m a S I P - 2

IAE sauga nuo pat Ignalinos AE eksploatavimo pradžios buvo nuolat gerinama,
įgyvendinant įvairias saugos gerinimo programas. Jos buvo finansuojamos tiek iš savų lėšų, tiek
panaudojant tarptautinę pagalbą. Saugos gerinimo procesas vyksta ir toliau. 1993 - 1996 m. buvo
vykdoma SIP-1 saugos pagerinimo programa, kurios metu buvo diegiamos skubiai įgyvendintinos



saugos priemonės. 1997 m. buvo parengta kompleksinė saugos pagerinimo programa (SIP-2),
kurioje numatytos 158 priemonės turi būti įgyvendintos 1997 - 2000 metais. Ji buvo sudaryta
remiantis:
• SIP-1 patirtimi;
• IAE Saugos analizės ataskaitos ir jos ekspertizės rekomendacijomis;
• IAE Saugos Žiuri rekomendacijomis;
• kitomis techninėmis saugos gerinimo priemonėmis, kurias nustatė pati IAE arba pasiūlė vakarų

specialistai;
• darbais, kurie buvo pradėti pagal SIP-1.

Numatyta, kad SIP-2 programa kasmet bus peržiūrima ir, prireikus, joje bus atliekamos
pataisos ir pakeitimai. Šią programą pagrindinai finansuoja IAE. Tačiau galimas ir papildomas
finansavimas dvišalio ir tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu.

Programoje numatyti darbai yra suskirstyti į tris grupes:
1. Darbai, susiję su įrengimų modifikacijomis ir naujų projektų įgyvendinimu;
2. Organizavimo ir valdymo tobulinimas;
3. Darbai, susiję su tyrimų ir saugos analizių atlikimu.
Vykdant pirmosios grupės darbus numatyta atlikti maitinimo vandens tiekimo schemos bei

informacinės skaičiavimo sistemos TITAN modernizacijas, pakeisti akumuliatorių baterijas,
pastatyti panaudoto branduolinio kuro tarpinę saugyklą, modernizuoti priešgaisrinės apsaugos
sistemą, įdiegti antrą nepriklausomą reaktoriaus stabdymo sistemą (jos įdiegimas vienam
energoblokui kainuos apie 132 mln. litų, tai didžioji SIP-2 programos išlaidų dalis).

Siekiant pagerinti IAE organizaciją ir valdymą bus peržiūrėtos ir patobulintos naujos
eksploatacinės instrukcijos, įdiegtos avarinių situacijų instrukcijos, peržiūrėtos administracinės
instrukcijos, įdiegta techninio aptarnavimo ir remonto priežiūros sistema, stiprinamas IAE Saugos
Komitetas, kuriamos kokybės užtikrinimo 2-o lygio procedūros.

Vykdant trečiosios grupės darbus numatyta atlikti pakrovimo-iškrovimo mašinos veikimo
analizę žemės drebėjimų atveju, hidrosmūgių, potvynio pasekmių, gaisro pavojaus analizes, avarijų
lokalizacijos sistemos, cirkuliacinio kontūro struktūrinio vientisumo analizes ir t.t.

Šiuo metu dar nėra žinomos visų programos punktų įgyvendinimo išlaidos, kadangi
vedamos derybos su potencialiais darbų vykdytojais. Tačiau pagal turimus duomenis prireiks apie
500 mln. litų ir 420 žmogaus/mėn. kvalifikuoto inžinierinio darbo (jo kaina į minėtus 500 mln. litų
neįeina).

SIP-2 programoje yra nustatyti darbų atlikimo prioritetai bei terminai. Apie pagal minėtą
programą atliktus darbus Ignalinos AE periodiškai pateikia ataskaitas VATESI.

Kiekvienai saugos priemonei įgyvendinti Eksploatuojanti organizacija kuria ir su VATESI
suderina atitinkamus kriterijus.

Pagrindinės pastangos 1997 m. buvo nukreiptos į ISP trumpalaikių rekomendacijų, leidusių
toliau eksploatuoti reaktorius po planinio remonto įgyvendinimą:

1. Vykdant ISP rekomendacijas IAE valdymo tobulinimo srityje, buvo atskirtos funkcijos
personalo, atsakingo už eksploataciją ir kontroliuojančio veiklą, susijusią su saugos
gerinimu, saugą pagrindžiančių dokumentų ruošimu bei licencijavimu, parengti aukščiausio
ir 2-ojo lygio kokybės užtikrinimo dokumentai, patvirtinti nauji saugos rodikliai;
2. Atlikta valdymo ir apsaugos sistemos (VAS) vienetinio gedimo analizė;
3. Rengiant modifikacijas išaiškintų VAS trūkumų pašalinimui, buvo atlikta avarinės
apsaugos (AA-1) signalų atminties technologinėse apsaugose schemų analizė, režimų AA-1
ir greitai veikiančios avarinės apsaugos (GAA) atstatymo mygtukų įtakos analizė šių režimų
funkcijų atlikimui; parengtos techninės sąlygos papildomam reaktoriaus avarinės apsaugos
aparatūros komplektui;
4. Vykdant pagrindinio cirkuliacinio kontūro (PCK) struktūrinio vientisumo saugos
pagrindimo darbus atlikta būgnų-separatorių bei grupinio paskirstymo kolektorių
atvamzdžių analizė, PCK inžinierinės analizės įvertinimas, sukurta PCK vientisumo
pagrindimo metodika;
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5. Atliekant avarijų lokalizavimo sistemos saugos pagrindimo darbus, parengta kokybės
užtikrinimo programa, projekto planas, kodų verifikacijos ir validacijos procedūra,
nustatytas techninių ataskaitų bendras formatas;
6. Patobulinta avarinės eksploatacijos procedūra O-56.

1998 m. pastangos turi būti nukreiptos į saugos priemonių, sudarančių sąlygas 1-ojo IAE bloko
licencijavimui, įgyvendinimą.

5. IAE eksploatacijos saugos priežiūra

VATESI priežiūros funkciją atlieka kontroliuodama ar:
• organizacijų, įmonių, įstaigų darbuotojai, vykdydami tarnybines pareigas, laikosi norminių-

techninių dokumentų reikalavimų;
• užtikrinama atominės energetikos objektų, sistemų, konstrukcijų, įrenginių bei įrengimų atitiktis

norminių-techninių dokumentų reikalavimams visuose jų projektavimo, statybos, eksploatacijos
ir eksploatacijos nutraukimo etapuose.

Betarpiškai Ignalinos AE eksploataciją ir su tuo susijusią veiklą prižiūri VATESI priežiūros
grupė Ignalinos AE. Tai yra VATESI struktūrinis padalinys, nuolat dirbantis atominėje elektrinėje.

VATESI veikla, visų pirma, yra kontrolės bei profilaktinis darbas, t.y. atominės energetikos
saugos reikalavimų pažeidimų prevencija kontroliuojamame objekte visuose licencijuotos veiklos
etapuose:

• sistemingi atominės energetikos saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai;
• leidimų (licencijų) veiklai, susijusiai su saugos atžvilgiu svarbių sistemų, įrengimų

projektavimu, konstravimu, gamyba, derinimu bei remontu, išdavimas;
• Ignalinos AE slėginių indų bei vamzdynų ir avarijų lokalizavimo sistemų hermetinio

kontūro registravimas;
• leidimų eksploatuoti slėginius indus bei vamzdynus Ignalinos AE išdavimas;
• slėgimų indų bei vamzdynų ir avarijų lokalizavimo sistemų hermetinio kontūro techninių

apžiūrų vykdymo kontrolė;
• personalo mokymo bei jų žinių tikrinimo kontrolė;
• dalyvavimas kontroliuojamų objektų vadovų bei techninių darbuotojų egzaminuose;
• avarijų ir incidentų bei saugos atžvilgiu svarbių sistemų bei įrenginių gedimų priežasčių

tyrimo ir koreguojančių priemonių vykdymo kontrolė.
1997 metais priežiūros grupė patikrino ir išdavė bendrus leidimus montavimo-remonto bei

statybos-remonto darbams 26 Ignalinos AE rangovinėms organizacijoms.
Priežiūros grupėje buvo nagrinėjami techniniai dokumentai, derinami sprendimai bei išduoti

173 leidimai remonto, rekonstrukcijos ar modernizavimo darbams saugos atžvilgiu svarbiose
Ignalinos AE sistemose.

Pagal iš anksto suderintą planą priežiūros grupės personalas įvykdė penkis tikslinius
Ignalinos AE patikrinimus, kurių rezultatai buvo įforminti ataskaitose, bei surašyti raštiški
nurodymai Ignalinos AE vadovybei pašalinti nustatytus trūkumus. 1997 metais VATESI priežiūros
grupė Ignalinos AE išdavė 10 raštiškų nurodymų, kurių pagrindu buvo rengiamos ir vykdomos
atitinkamos administracinės bei techninės priemonės, tame tarpe ir ilgalaikės. Taip pat pagal grafiką
buvo atliekamos ir VATESI kontroliuojamų Ignalinos AE slėginių indų bei vamzdynų techninės
apžiūros, apžiūrų rezultatus įforminant protokolais bei įrašais pasuose. Metų eigoje, pagal atskirą
grafiką VATESI priežiūros grupės inspektoriai dalyvavo Ignalinos AE vadovų ir specialistų («300
žmonių) egzaminų komisijų darbe .

Iš viso IAE konpiuterizuotoje priemonių vykdymo kontrolės sistemos, o tuo pačiu ir
VATESI įskaitoje buvo apie 150 klausimų (priemonių), kurių didžioji dalis laikytini išspręstais.
Atsižvelgiant į pasiektą pažangą bei objektyvias priežastis, likusių klausimų (priemonių) sprendimo
terminai, po atitinkamo derinimo su VATESI priežiūros grupės vadovu, buvo nukelti vėlesniam
laikui.
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Pagrindinis krūvis priežiūros grupės specialistams teko Ignalinos AE energoblokų planinių-
profilaktinių remontų metu, o ypač prieš paleidžiant energoblokus po remonto.

Saugos kultūros trūkumai bei Ignalinos AE kokybės užtikrinimo sistemos netobulumas
sudaro papildomų sunkumų ir VATESI vykdomai saugos priežiūrai. Tai ypač pasijuto pradėjus
įgyvendinti saugos gerinimo programą (SIP-2). Padidėjęs techninių projektų bei kitos
dokumentacijos srautas, turint omenyje ribotas ekspertizių vykdymo galimybes bei esant
neužbaigtai Ignalinos AE kokybės užtikrinimo sistemai ypač modifikacijų valdymo srityje, verčia
VATESI inspektorius vis dažniau vykdyti ir ekspertų funkcijas. Taip buvo derinant Ignalinos AE
eksploatavimo technologinį reglamentą, analizuojant papildomų reaktoriaus apsaugų sumažėjus
operatyvinei reaktyvumo atsargai ir šilumos agento srautui grupiniame paskirstymo kolektoriuje
projektus, diegiant naujus reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos įjungimo algoritmus,
modernizuojant informacinę skaičiavimo sistemą TITAN pirmame energobloke, pervedant IAE
energoblokus naudoti naują urano-erbio kurą ir t.t. Turint omenyje, kad visi pakeitimai susijusioje
su saugos sistemomis eksploatacinėje dokumentacijoje galimi tik suderinus juos su VATESI, o jų
ataskaitiniu laikotarpiu, visų pirma, dėl vykdomų saugos gerinimo priemonių padaugėjo, bei
įvertinus tai, kad VATESI pajėgos nepasikeitė, tenka konstatuoti, jog dėl to nukenčia inspekcinės
programos vykdymas. Vis tik, egzistuojanti VATESI struktūra bei nusistovėję darbo metodai
užtikrina pakankamą VATESI informuotumą bei veiksmingą valstybinę priežiūrą.

Nežiūrint esamų trūkumų, Ignalinos AE darbo rezultatus saugos požiūriu 1997 metais
galima vertinti teigiamai. Pagrindą tokiam vertinimui duoda Ignalinos AE energoblokų neplanuotų
sustabdymų, kurių buvo tik du, skaičius. Šio rodiklio kitimas per visą Ignalinos AE eksploatavimo
laiką parodytas 7 pav.

7 pav. IAE energoblokų neplanuotų stabdymų pasiskirstymas pagal metus.
METAI
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

l-as Bl
32
3
8
ū
3
1
5
1
2
1
5
1
5
2

ll-as Bl
ū
ū
1
6
8
0
1
3
4
1
3
1
2
D

IAE
32
3
9
6

11
1
6
4
6
2
8
2
7
2

Į Į į į Į į Į Į Į į į Į Į

1997 m. abu kartus buvo sustabdytas pirmasis IAE energoblokas:
• rugsėjo 21 d. reaktorius sustabdytas dėl vandens temperatūros padidėjimo reflektoriaus

aušinimo kanale 51-24;
• rugsėjo 24 d. reaktorius sustabdytas jam veikiant minimaliu kontroliuojamu lygiu dėl

reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos aušinimo kontūro reguliuojančio vožtuvo
1TK30S01 gedimo.

1997 metais tris kartus buvo neplanuotai mažinama antrojo energobloko galia.
1997 metais Ignalinos AE užfiksuoti iš viso 122 "nepaprasti įvykiai". Pagal Tarptautinę
branduolinių įvykių skalę (INES) 3 iš jų įvertinti pirmuoju lygiu:

• gegužės 19 d. reaktoriaus galia sumažėjo suveikus avarinei apsaugai-3 dėl operatoriaus
klaidos išjungiant įrengimus remontuoti;

• birželio 6 d. I-me energobloke, neardančiosios kontrolės metu rentgenografinė juosta įkrito į
technologinį kanalą 26-12;
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• spalio 7 d. antrajame energobloke reglamente numatyto patikrinimo metu nesuveikė avarinis
apsaugos-1 savų reikmių įtampos sumažėjimo signalas viename iš trijų kanalų.

Iš kitų tirtų "nepaprastų įvykių" galima paminėti:
• vasario 4 d. nesklandumai 1-ojo energobloko maitinimo vandens sistemoje dėl atbulinio

vožtuvo 1RL01D61 neužsidarymo;
• kovo 19 d. vienos i š šešių 2-ojo energobloko akumuliatorių baterijų galinių elemetų pažeidimas

dėl remonto procedūrų trūkumų;
• balandžio 2 d. kai kurių iššaukiančios ir perspėjančios signalizacijos linijų pažeidimas vykdant

informacinės skaičiavimo sistemos TITAN modernizacijos darbus;
• rugpjūčio 18 d. reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos strypo pažeidimas jo pakeitimo meru

pirmajame energobloke;
Ignalinos AE "nepaprastų įvykių" apskaitos bei analizės sistema kol kas neatitinka jai

keliamų reikalavimų. Padėtis turėtų pagerėti sukūrus VATESI inicijuotą kompiuterizuotą pranešimų
apie "nepaprastus įvykius" IAE informacinę sistemą. Ši sistema leistų kokybiškiau ir operatyviau:
• išaiškinti "nepaprastus įvykius";
• pranešimus apie "nepaprastus įvykius" pateikti standartine forma, palengvinančia pagrindinių

priežasčių nustatymą bei vertingos patirties kaupimą;
• pasinaudoti sistemos galimybėmis "nepaprastų įvykių" įvertinimui;
• paskleisti patirtį, gautą ištyrus "nepaprastus įvykius" suinteresuotoms organizacijoms;
• sumažinti avarijų, galinčių sukelti sunkias pasekmes, tikimybę;
• įvertinti "nepaprastus įvykius", turint omenyje tai, kad pavieniui jie gali būti mažareikšmiai, o

visumoje gali signalizuoti apie problemas saugos srityje.
Šios užduotys yra spendžiamos ir dabar, tačiau kalbama apie naują kokybę ir operatyvumą.
Lentelėje ir paveiksluose pateikiami duomenys apie tirtų Ignalinos AE "nepaprastų įvykių"

pasiskirstymą pagal INES kategorijas.

8 pav. "O ", "1", ir "2 " kategorijos pagal INES skalę įvykiai

9 pav. 1997 m. tirtų įvykių pasiskirstymas pagal INES skalę

15

P*1
3

104

H žemiau skalės
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10 pav. Tirtų įvykių pasiskirstymas 1997 metais

i lentelė. "Nepaprasti įvykiai "IAE
METAI

bend-
ras

įvykių
skai-
čius

viso
že-

miau
skalės

skalės
ribose

viso

iš aiškinta
priežiū-

ros metu

įvyko
eksploa-
tacijos

metu

"0"

viso
"0"

"2"
viso

1989

46
14

32
9
0
1

10
20

2

0
22

1990

46
8

38
20
1
0

21
11

5

1
17

1991

47
7

40
22
2
0

24
15

0

1
16

1992

34
4

30
20
1
0

21
6

3

0
9

1994

72
25

47
20
5
0

25
19

3

0
22

1995

80
53

27
9
3
0

12
9

4

2
15

1996

162
140

22
9
3
0

12
9

4

2
15

1997

122
104

18
4
0
0

4
11

3

0
14

11 pav. 1997 metais tirtų įvykių pasiskirstymas pagal priežastis

30

25 58

įrenginiai
procedūros
psisonalaa

Saugios eksploatacijos sąlygų ir ribų pažeidimų 1997 metais Ignalinos AE nebuvo.
Neleistinos personalo apšvitos faktų atsiskaitymo laikotarpyje nebuvo, nors pagal kolektyvinę
radiacinės apšvitos dozę būklė negerėja. Šis rodiklis yra vienas blogiausių atominėse elektrinėse.
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12 pav. Kolektyvinė radiacinei

40 -
žm-zv

20-

0 -

S Kiti

S Elektrines personalas

- apšvitos dozė

1984

3,18

8,18

1985

2,36

8,66

1987

5,86

7,26

1988

13,28

8,52

• j
1989

2,92

4,8

wk
1990

3,4

7,54

M
1992

3,14

19,49

1993

2,67

14,58

mmwm
1994

3,41

12,83

1995

4,04

9,89

H
1997

7,05

11,45

6. Pasirengimas licencijuoti IAE pirmąjį bloką

Pagal sutartį tarp Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Ignalinos atominės elektrinės bei
Energetikos ministerijos pirmasis IAE energetinis blokas negali būti eksploatuojamas po 1998
birželio 30 dienos, jeigu VATESI neišduos licencijos. Tačiau saugos vertinimas ir kai kurie kiti
projektai vėlavo daugiau kaip metus.

Susiklosčius tokiai nepalankiai situacijai, Ignalinos atominė elektrinė negalėjo laiku pateikti
dokumentų, o VATESI negali iki 1998 birželio 30 dienos išduoti licenciją eksploatuoti pirmąjį
bloką. Atsižvelgdama į esamą situaciją ir įvertinusi laiką kada:
• Ignalinos atominė elektrinė įvykdys saugos didinimo programos priemones,
• Ignalinos atominė elektrinė tinkamai parengs paraiškos licencijai gauti dokumentus ir juos

pateiks licencijavimo procese dalyvaujančioms valstybės valdymo ir priežiūros institucijoms,
• VATESI bei kitos valstybės valdymo ir priežiūros institucijos atliks reikiamą paraiškos

dokumentu analizę,
• VATESI bei kitos valstybės valdymo ir priežiūros institucijos atliks reikiamus IAE patikrinimus,
• VATESI priims sprendimą dėl licencijos išdavimo bei nustatys licencijos galiojimo sąlygas,
VATESI sudarė licencijavimo grafiką, pagal kurį licencija eksploatuoti pirmąjį IAE energetinį
bloką gali būti išduota ne anksčiau kaip 1999 metų gegužės mėnesį. Licencijavimo proceso grafikas
bei šį grafiką pagrindžianti informacija buvo pateikta Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui.
ERPB iš esmės sutiko su VATESI pozicija dėl IAE pirmojo energetinio bloko licencijavimo.

VATESI, siekdama nustatyti Ignalinos atominės elektrinės pirmojo energetinio bloko
licencijavimo dokumentų nagrinėjimo tvarką, sudarė darbų planą, kuriame nurodoma:
• Paraiškos licencijai gauti sudėtinės dalys pagal Licencijos eksploatuoti Ignalinos atominės

elektrinės energobloką išdavimo nuostatus;
• Ignalinos atominės elektrinės pateikiami dokumentai (nurodant atsakingą IAE padalinį bei

planuojamą dokumento pateikimo datą) pagal kiekvieną paraiškos licencijai gauti sudėtinę dalį;
• Atsakingi VATESI darbuotojai už konkrečių IAE pateikiamų dokumentų peržiūrą bei ataskaitos

pateikimą.
Tokia darbų organizavimo sistema siekiama lygiagrečiai spręsti įvairius klausimus, iš anksto

numatyti galinčias iškilti problemas ir maksimaliai sutrumpinti licencijavimo procesą, nemenkinant
darbų kokybės.

6.1. Leidimai eksploatuoti IAE energetinius blokus

Remiantis galiojančia praktika Ignalinos atominė elektrinė po kasmetinio energetinių blokų
planinio profilaktinio remonto privalo gauti VATESI leidimus eksploatuoti pirmąjį ir antrąjį
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energetinius blokus. Leidimų išdavimas 1997 metais jau tiesiogiai siejosi su atliktu IAE saugos
įvertinimu, rekomendacijų įgyvendinimu.

Dar 1997 metų pradžioje VATESI pateikė Ūkio ministerijai bei Ignalinos atominei elektrinei
reikalavimus, kuriuos įvykdžius būtų galima išduoti leidimus eksploatuoti IAE energetinius blokus
po planinio profilaktinio remonto. Iš anksto VATESI ir IAE paruošė ir suderino leidimų išdavimui
reikiamų dokumentų pateikimo grafiką. Remiantis tuo, IAE iš anksto galėjo planuoti darbus.

1997 metų rugsėjo 17 dieną VATESI išduotu leidimu Nr.El/97 Ignalinos atominei elektrinei
buvo suteikta teisė eksploatuoti IAE pirmąjį energetinį bloką po 1997 metų planinio profilaktinio
remonto, o 1997 metų gruodžio 16 dieną leidimu Nr. E2/97 - eksploatuoti IAE antrąjį energetinį
bloką iki sekančių 1998 metų planinio profilaktinio remonto.

Šalia kasmet sprendžiamų klausimų, 1997 metais VATESI skyrė ypatingą dėmesį Ignalinos
saugos žiuri pateiktoms rekomendacijoms bei reikalavimams. Daugkartiniuose darbo susitikimuose
su IAE atstovais buvo vertinama darbų eiga, įgyvendinant anksčiau minėtas šešias priemones, iš
anksto rengiami sprendimai. Atsižvelgiant į padidėjusį Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko
dėmesį tam, kaip yra vykdomos Ignalinos saugos žiuri rekomendacijos, VATESI informuodavo
ERPB, Branduolinės saugos sąskaitos Saugos patarėjų grupę apie darbų eigą ir išdavė leidimus
eksploatuoti IAE energetinius blokus tik po to, kai Ignalinos saugos žiuri rekomendacijos bei SIP-2
numatytos priemonės, buvo įvykdytos.

6.2. Organizacijų, teikiančių paslaugas Ignalinos atominei elektrinei, licencijavimas

Pagal Veiklos branduolinėje energetikoje licencij avimo nuostatus
organizacijoms,teikiančioms paslaugas eksploatuojančiai organizacijai, išduodama pirmojo tipo
licencija. 1997 metais VATESI išdavė tris pirmojo tipo licencijas:
1. Valstybiniam informacinės technologijos institutui projektuoti branduolinės energetikos objektų

automatizuotas valdymo ir saugos sistemas, informacines sistemas, programinę įrangą;
2. UAB "FIMA" projektuoti Ignalinos atominės elektrinės fizinės apsaugos sistemas;
3. UAB "Elektromagnetinio suderinamumo mokslinio tyrimo centras" projektuoti Ignalinos

atominės elektrinės technologinių sistemų elektronines sistemas ir elementus bei gaminti šiuos
elementus.

Pažymėtina, kad 1997 metai buvo pereinamieji kuriant ir palaipsniui įgyvendinant naują,
atitinkančią Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą bei TATENA rekomendacijas,
veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo sistemą. 1997 metais vadovaudamasi iki šiol
galiojusia tvarka VATESI išdavė kelias dešimtis leidimų įvairioms organizacijoms vykdyti tam
tikrus darbus Ignalinos atominėje elektrinėje. Tačiau trijų anksčiau minėtų organizacijų
licencijavimas jau buvo grindžiamas naujai ruošiamo dokumento nuostatomis. O atsižvelgiant į
gautą praktinę patirtį, licencijuojant nurodytas organizacijas, buvo tobulinamas Veiklos
branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų projektas.

1998 metų pradžioje VATESI pateikė suinteresuotoms ministerijoms siūlomą Lietuvos
Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo projektą. Manoma, kad atlikus tam tikrus
pakeitimus šiame įstatyme veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo sistemą dar būtų galima
patobulinti.

Apibendrinant VATESI licencijavimo veiklą, reikėtų pabrėžti tai, kad didelė darbų apimtis
gerokai viršija realų VATESI pajėgumą, ribojamą nedideliu darbuotojų skaičiumi. Įgyvendinant
naują licencijavimo sistemą, reikia paruošti norminius dokumentus, kurie tiksliai apibrėžtų visus
licencijavimo sistemos elementus. Įsigaliojus naujajai licencijavimo sistemai, specialistai privalo
nagrinėti pateikiamas paraiškas, inspektuoti pareiškėjus bei licenciatus. Dėl mažo darbuotojų
skaičiaus VATESI nėra pajėgi paruošti visus reikiamus norminius dokumentus laiku, o
licencijavimas užtrunka ilgiau.
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7. Branduolinių medžiagų apskaita ir kontrolė

Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemą sudaro: branduolinių medžiagų
apskaita, branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinė apsauga ir branduolinės paskirties
prekių eksporto kontrolė. Branduolinės medžiagos turi būti apskaitomos ir kontroliuojamos ir jų
transportavimo metu. Branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę prižiūri Branduolinių medžiagų
kontrolės skyrius, vadovaudamasis Branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimu dėl garantijų
taikymo, Branduolinių medžiagų fizinės apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei
kitais teisės aktais. Svarbiausi valstybinės branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės uždaviniai
yra:

• užtikrinti, kad Lietuvoje ar bet kur kitur jos jurisdikcijoje esančios branduolinės
medžiagos būtų naudojamos ir saugomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės
aktais bei tarptautiniais susitarimais;

• užtikrinti, kad branduolinės medžiagos ir branduolinės technologijos Lietuvoje būtų
naudojamos teisėtai ir tik taikiems tikslams, nebūtų kam nors perduodamos
branduoliniams sprogmenims gaminti.

7.1. Branduolinių medžiagų apskaita

1997 metais Lietuvoje buvo baigta rengti valstybinės branduolinių medžiagų apskaitos ir
kontrolės norminė bazė: priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.955 Dėl
valstybinės branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, bei VATESI viršininko įsakymu
patvirtinti Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės branduoliniuose ir nebranduoliniuose
objektuose nuostatai. Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai buvo pavesta vykdyti
valstybinę visų Lietuvos jurisdikcijoje esančių branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei
atstovauti Lietuvai, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis branduolinių medžiagų
apskaitos ir kontrolės srityje.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės atominės energijos
agentūros susitarimu dėl garantijų taikymo TATENA inspektoriai periodiškai, keturis kartus per
metus, inspektuoja Ignalinos atominę elektrinę. Esant būtinybei, TATENA inspektuoja papildomai.
Visose inspekcijose dalyvauja ir VATESI inspektoriai. 1997 metais buvo 6 inspekcijos, kurių metu
buvo tikrinamas panaudotas ir nenaudotas branduolinis kuras Ignalinos atominėje elektrinėje.
Vienos inspekcijos metu buvo patikrinta kaip saugomos branduolinio kuro tabletės Fizikos institute.
TATENA ir VATESI inspekcinės veiklos suvestinė pateikta 2 lentelėje.

1997 metais buvo sukaupta pakankamai nepanaudoto kuro, todėl gaunamą iš Rusijos
branduolinį kurą buvo galima tikrinti planinių inspekcijų metu. 1998 metais inspekcinė veikla
Ignalinos atominėje elektrinėje turėtų išsiplėsti, nes pradėjus eksploatuoti panaudoto kuro saugyklą,
į ją iš baseinų bus pervežamas panaudotas branduolinis kuras. Prieš pervežant, konteinerius su
panaudotu kuru TATENA inspektoriai turės juos patikrinti ir užplombuoti.

2 lentelė. Inspekcinė veikla IAE
Metai

Susitarime numatytas TATENA
inspektorių darbo dienų skaičius
Bendras TATENA inspektorių darbo
dienų Lietuvoje skaičius
VATESI inspektorių darbo dienų
skaičius IAE
Inspekcijų skaičius
TATENA inspektorių,įgaliotų vykdyti
inspekcinę veiklą Lietuvoje, skaičius

1993
-

61

19

4

_

1994
100

115

30

6

38

1995
100

105

32

5

46

1996
100

85

22

6

69

1997
100

90

16

6

93
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Vykdydama valstybinę branduolinių medžiagų apskaitą VATESI, padedant Švedijos
specialistams, sukūrė duomenų bazę, kurioje yra kaupiama informacija apie Lietuvoje esančių
branduolinių medžiagų kiekį bei šio kiekio pasikeitimus. Kiekvieną mėnesį VATESI išsiunčia į
TATENA ataskaitą apie branduolinių medžiagų kiekio pasikeitimus Lietuvoje. Informacija apie į
TATENA išsiųstas ataskaitas ir Lietuvoje esančias branduolines medžiagas pateikta 3 lentelėje.
Palyginimui čia pateikti ir ankstesnių metų duomenys.

3 lentelė. Ataskaitos į TATENA ir Lietuvoje
Metai

Ataskaitų skaičius

Įrašų skaičius

Lietuvoje esančio
prisodrinto urano kiekis (t)
Lietuvoje esančio urano235

kiekis (t)
Lietuvoje esančio plutonio
kiekis (kg)

1993
5

-

1357*

19,3*

2939*

esančių branduolinių medžiagų kiekis
1994

12

13466

1383

19,2

3152

1995
29

19644

1456

19,0

4027

1996
21

17682

1607

20,5

4435

1997
15

17829

1742

22,9

4707

*- 1994 metų sausio 31d. duomenys. Kiti duomenys atitinka nurodytų metų gruodžio 31d.

1997m. nebuvo išvengta nelegalaus branduolinių medžiagų judėjimo. Siekiant užkirsti kelią
nelegaliam branduolinių medžiagų judėjimui, labai svarbu operatyviai keistis informacija tarp
valstybių apie aptiktas nelegalias branduolines medžiagas bei apie aptiktų nelegalių branduolinių
medžiagų ekspertizės rezultatus. Tai suprasdama TATENA 1995 įkūrė branduolinių ir kitų
radioaktyvių medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazę ir informacinę sistemą. Lietuva taip pat
yra prisijungusi prie šios sistemos, o VATESI yra ryšius su TATENA palaikanti institucija. 1997
metais buvo pasirašytas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento ir VATESI susitarimas
dėl informacijos teikimo apie nelegalią veiklą, susijusią su branduolinėmis ir kitomis
radioaktyviosiomis medžiagomis. Tačiau nežiūrint visų pastangų, informaciją apie aptiktas
Lietuvoje nelegalias branduolines medžiagas VATESI gauna pavėluotai.

1997 metais Lietuvoje nebuvo prarasta branduolinių ar kitų radioaktyviųjų medžiagų. Buvo
surasta didžioji dalis branduolinio kuro tablečių (82,8kg) iš 1992 metais pavogtos kuro kasetės.

TATENA garantijų taikymas, pradedant 1998 metais, bus dar griežtesnis, nes 1997 m.
gruodžio mėnesį buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir TATENA susitarimo
Papildomų nuostatų bendroji dalis bei artimiausiu metu bus pasirašytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir TATENA susitarimo dėl garantijų Papildomasis protokolas.

7.2. Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinė apsauga

1996 metais buvo baigti ruošti "Branduolinio objekto fizinės saugos nuostatai" ir po tam
tikrų redakcinių pataisymų 1997 metų vasario 19 d. paskelbti Valstybės žiniose.

Gerinant Ignalinos atominės elektrinės fizinę apsaugą, ir toliau pagalbą teikia Švedijos
vyriausybė. 1997 metais apie ketinimus padėti pareiškė ir Norvegija. Aptartas techninių apsaugos
priemonių atnaujinimo eiliškumas, atsižvelgiant į silpniausias apsaugos vietas. Sudaryti būsimo
projekto metmenys, pagal kuriuos minėtų šalių vyriausybės turėtų priimti sprendimus dėl projekto
finansavimo. 1997 metais sprendimas dar nebuvo priimtas.

1997 metų lapkričio mėnesį Vienoje buvo suorganizuota pirmoji tarptautinė konferencija
branduolinių objektų fizinės apsaugos klausimais. Šioje konferencijoje VATESI atstovas darė
pranešimą tema "Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos teisinės ir
organizacinės bazės kūrimas Lietuvoje."
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Dėl didelės darbų apimties kitose branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės srityse 1997
metais dar nepradėta vykdyti Ignalinos atominės elektrinės fizinės apsaugos inspekcinė veikla. Ją
numatoma pradėti 1998 metais.

7.3. Branduolinės paskirties prekių eksporto kontrolė

1997 metų liepos 1 dieną įsigaliojo 1995 metais priimtas Strateginių prekių ir technologijų importo,
tranzito ir eksporto įstatymas ir su juo susiję poįstatyminiai aktai. Kadangi tuo metu dar trūko kai
kurių Vyriausybės nutarimų, jie buvo ruošiami ir po įstatymo įsigaliojimo. Su VATESI buvo
derinami šie Vyriausybės nutarimai: "Dėl strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir
eksporto kontrolės vykdymo," "Dėl strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto
licencijavimo ir kontrolės vykdymo tvarkos," "Dėl kontroliuojamųjų prekių išankstinės ir
nuolatinės kontrolės tvarkos patvirtinimo," "Dėl kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų
sąrašo patvirtinimo." VATESI atstovas dalyvauja Ekspertų grupės strateginių prekių ir technologijų
importo, tranzito ir eksporto licencijų bei importo sertifikatų išdavimo klausimams spręsti darbe. Su
VATESI yra derinamos paraiškos branduolinės paskirties prekių importo, tranzito ir eksporto
licencijoms gauti. Pradėjus funkcionuoti strateginių prekių eksporto kontrolės sistemai, VATESI
paruošė šios sistemos aprašymą ir perdavė tarptautinei eksporto kontrolės duomenų bazei
"Worlwide Guide to Export Controls."

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos organizavo muitinės
pareigūnų, atsakingų už strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrole,
seminarą. Šiame seminare VATESI atstovas skaitė paskaitą apie VATESI kompetencijai priskirtų
kontroliuojamųjų prekių sąrašų specifiką bei licencijų kontroliuojamosioms prekėms išdavimo
tvarką.

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė ketina padėti automatizuoti eksporto kontrolės
sistemą Lietuvoje. VATESI dalyvavo ruošiant pageidavimus ir pasiūlymus dėl šios sistemos.

7.4. Branduolinių medžiagų transportavimas

1997m. Susisiekimo ministerija rengė pavojingų krovinių vežimo įstatymo projektą. Šis
įstatymas bus taikomas ir branduolinėms medžiagoms, todėl jo rengime dalyvauja VATESI. Dėl
labai sudėtingo derinimo su įvairiomis institucijomis ir šiuo metu jau egzistuojančiais teisiniais
aktais minėtas įstatymas dar nepriimtas.

1996 metų pabaigoje Krašto apsaugos ministerijos Transportavimo tarnyba paruošė
"Traukinio su branduoliniu kuru perdavimo instrukciją," kuri reglamentuoja branduolinio kuro
priėmimo ties Lietuvos ir Baltarusijos siena ir perdavimo atominei elektrinei tvarką. Kadangi šis
dokumentas nenumatė brokuotų branduolinio kuro kasečių išvežimo iš Lietuvos procedūrų, todėl
1997 metais instrukcija buvo papildyta ir iš naujo patvirtinta. Krašto apsaugos ministerijos
Transportavimo tarnybos pasiūlymu nagrinėjama Traukinio su branduoliniu kuru perdavimo
procedūros supaprastinimo galimybė.

Kauno Technologijos universiteto Transporto problemų institutas parengė "Laikinosios
pavojingų krovinių vežimo tvarkos Lietuvos Respublikos geležinkeliais" projektą. VATESI jį
išnagrinėjo ir pateikė pastabas.

7.5. Veikla susijusi su Visapusiško branduolinių bandymų
uždraudimo sutarties organizacija (CTBTO)

1997 metais prasidėjo nauja VATESI veikla - darbas, susijęs su Visapusiško branduolinių
bandymų uždraudimo sutarties organizacija (CTBTO). Tai yra nauja tarptautinė organizacija, kurios
pagrindinis uždavinys - įsigaliojus Visapusiško branduolinių bandymų uždraudimo sutarčiai,
kontroliuoti kaip laikomasi šios sutarties bei fiksuoti bet kokius šios sutarties pažeidimus. Šiuo
metu organizacija kuria tam būtiną kontrolės sistemą. VATESI yra viena iš trijų Lietuvos
institucijų, Vyriausybės įpareigotų parengti Visapusiško branduolinių bandymų uždraudimo sutartį
ratifikavimui. 1997 metais VATESI užpildė ir išsiuntė CTBTO Paruošiamosios komisijos
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klausimyną. Jos iniciatyva buvo organizuotas suinteresuotų Lietuvos institucijų pasitarimas
Užsienio reikalų ministerijoje, kurio metu buvo pritarta nuomonei, kad VATESI koordinuotų
institucijų veiklą, susijusią su CTBTO. Šiuo metu tam yra rengiamas vyriausybės nutarimo
projektas.

8.Branduolinių ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

99,6% visų Lietuvos radioaktyviųjų atliekų susidaro Ignalinos atominėje elektrinėje, likusi
dalis dėl radioaktyviųjų šaltinių ir medžiagų vartojimo medicinoje, pramonėje ir žemės ūkyje. Šios
atliekos taip pat laikomos IAE saugyklose. Eksploatuojant Ignalinos AE susidaro aukšto, vidutinio
ir žemo aktyvumo kietosios radioaktyviosios atliekos. Be to, susidaro skystosios atliekos, joninių
mainų panaudotos dervos ir nedaug panaudotų tepalų. Panaudotas branduolinis kuras dabartiniu
metu Lietuvoje neperdirbamas, todėl taip pat laikomas radioaktyviosiomis atliekomis.

Kietų radioaktyviųjų atliekų saugojimui naudojami monolitiniai pastatai kurių sekcijos yra
naudojamos diferencijuotai atskiroms atliekų grupėms saugoti. 4-je lentelėje pateikti kietųjų atliekų
susidarymo, eksploatuojant IAE, vidutiniai kiekiai per metus.

4 lentelė
Atliekų kategorija

Žemo aktyvumo (ŽAA)
2 x l 0 6 - l x l 0 " 4 Ci/kg (7.4xl0 4-3.7xl0 6

Bq/kg)
Vidutinio aktyvumo (VAA)
l x l O ^ - l x l O 1 Ci/kg (3.7xl0 6-3.7xl0 9

Bq/kg)
Didelio aktyvumo (DAA)
> l x l O ' Ci/kg (>3.7xlO9Bq/kg)

Degios atliekos
[m3/metus]
240-250

75

-

Nedegios atliekos
[m3/metus]

590-600

150

30-100

5-je lentelėje pateikta, kietųjų atliekų radionuklidinė sudėtis :

5 lentelė
Radionuklidas

1 3 4Cs
1 3 7Cs
5 4 Mn
5 9 Fe
^Co
5 8 Co
5 1 Cr

9 5 Nb
9 5 Zr

Žemo ir vidutinio aktyvumo atliekos
Procentas, %

9-20
14-42
12-15
7-14
7-20
1-6

7-20
2-12
2-8

6-je lentelėje pateikti kietųjų atliekų saugyklų užpildymo ir laisvų vietų duomenys po jų
pertvarkymo.
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6 lentelė
Atliekų
katego-
rija

ZAA
VAA
AAA

Projektinis saugyklų
tūris, m3

Degios
8500
3070
0

Nedegios
7900
3280
1380

Panaudotas tūris, m3

Degios
4600.2
1486.3
0

Nedegios
3520.6
1414.9
295.9

Nepanaudotas turis,
m3

Degios
3889.8
1583.7
0

Nedegios
3876.5
1734.8
1084.1

Skystosios IAE atliekos yra garinamos garintuvuose, o likęs koncentratas kondensuojamas
linijose, kuriose sumaišomas su bitumu. Gautas bitumuotas produktas saugomas specialioje
saugykloje IAE teritorijoje. Šios saugyklos bei kietųjų atliekų (ŽAA ir VAA) saugyklų
eksploatacijai (atliekų saugojimui) numatoma išduoti licencijas, kaip to reikalauja tarptautinė
praktika bei Jungtinė panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo saugos konvencija, prie kurios Lietuva prisijungė 1997metų spalio mėn.. IAE kartu su
Švedijos kompanijomis Vatenfall ir SKB ruošia minėtų saugyklų Saugos analizės ataskaitas
(bitumo kompaundo ir ŽAA bei VAA saugojimui). Jų pagrindu VATESI numato išduoti licencijas
minėtų saugyklų eksploatacijai.

Radioaktyviųjų atliekų galutinio palaidojimo galimybių įvertinimui esamose saugyklose,
šiuo metu, kartu su Švedijos kompanijomis SKB ir KEMAKTA, rengiami bitumo kompaundo,
ŽAA, VAA Ignalinos AE ir Maišiogalos saugyklų saugos įvertinimo projektai. Šie projektai turi
numatyti priemones saugyklų pertvarkymui arba nurodyti alternatyvius kelius galutiniam atliekų
palaidojimui. Švedijos kompanija SKB taip pat ruošia AAA tvarkymo projektą. Šios grupės atliekų
sąlyginai sukaupta nedaug (apie 3OOm3). Tačiau jų aktyvumas yra didelis. Iki šiol nėra tiksliai
žinoma apie alfa-spinduliuojančių radionuklidų sudėtį šiose atliekose. Todėl reikalingi papildomi
tyrimai. Nuo jų rezultatų priklausys išvados dėl minėtų atliekų tvarkymo ir palaidojimo.

Panaudotų radioaktyviųjų joninių mainų dervų cementavimui ir saugyklos įrengimui yra
paruošta techninė užduotis. Šiam projektui įgyvendinti bus skelbiamas tarptautinis konkursas.
Siekiant sumažinti susidariusiųjų atliekų tūrį, toks pat konkursas bus skelbiamas radioaktyviųjų
atliekų deginimo įrenginiui. Tai numatyta Ignalinos AE saugos gerinimo programoje SIP-2.

Ignalinos atominės elektrinės panaudotas branduolinis kuras (PBK) yra saugomas vandens
pripildytuose baseinuose, esančiuose greta reaktoriaus salių. Š ie baseinai yra beveik užpildyti PBK.
Toliau eksploatuoti 1-majį bloką tuo pačiu režimu, dėl baseinų talpos stokos būtų galima tik iki
1998 pabaigos. Todėl jau š iais metais būtina pastatyti panaudoto branduolinio kuro tarpinio
saugojimo saugyklą.

IAE yra pasirašiusi kontraktą su Vokietijos kompanija GNB dėl PBK 60 konteinerių
CASTOR pirkimo. Lietuvai reikėtų apie 600 tokios talpos konteinerių. Panaudoto branduolinio
kuro saugyklos (PBKS) projektas VATESI buvo pateiktas 1997 metų pradžioje. 1997 metų vasarą
VATESI jį suderino ir leido pradėti PBKS statybą. Sutinkamai su Branduolinės energijos įstatymu
ir VATESI vadovaujamaisiais dokumentais, prieš pradėdama eksploatuoti PBKS, Ignalinos AE
privalės gauti VATESI licenciją. Licenciją išduoti numatoma po to, kai PBKS bus pastatyta ir
priimta pagal nustatytą statinių priėmimo tvarką. Eksploatuojanti organizacija taip pat turi
pademonstruoti, kad personalas pasiruošęs veikti normalios eksploatacijos ir avarijų atvejais. Prieš
išduodant licenciją, bus atliekamas " šaltasis bandymas", kai visos operacijos su konteineriu bus
atliktos be PBK, ir "karš tasis bandymas", kai visa tai bus daroma su PBK.

Kadangi metaliniai konteineriai yra brangūs, buvo nutarta organizuoti naują konkursą
gelžbetoninių konteinerių, kurie būtų pigesni už metalinius, gamybai. Konkursą laimėjusi
kanadiečių kompanija AECL pradėjo derybas su Ignalinos AE dėl modulinės gelžbetoninės
konstrukcijos MACSTOR tipo saugyklų, PBK sausajam tarpiniam saugojimui įrengimo. Remiantis
kontrakto su GNB sąlygomis, buvo nutarta 40 konteinerių iš 60 pakeisti gelžbetoniniais CONSTOR
tipo konteineriais, kurie yra analogiški CASTOR tipo metaliniams konteineriams. 1997 metų
pabaigoje Ignalinos AE pateikė VATESI CONSTOR konteinerių saugos analizės ataskaitą su
prašymu leisti gaminti šiuos konteinerius ir panaudoti juos toje pačioje aikštelėje, kur bus laikomi
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ir CASTOR tipo konteineriai. Šiuo metu VATESI atlieka pateiktos dokumentacijos analizę ir
įvertinimą. Tikimasi, kad, jei neiškils kokių tai principinių saugos klausimų, VATESI galės išduoti
leidimą CONSTOR tipo konteinerių gamybai 1998 metų antroje pusėje.

Branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimas beveik nebuvo reglamentuotas
buvusios SSSR branduolinę saugą reguliuojančiuose dokumentuose. Lietuvai, paveldėjusiai šią
norminę bazę, reikia sukurti specialius branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimo saugą
reglamentuojančius dokumentus.

Pirmieji konkretūs reikalavimai eksploatacijos nutraukimo saugai, buvo įtvirtinti VATESI
vadovaujamame dokumente VD-L-001-0-97 - "Licencijos, eksploatuoti Ignalinos atominės
elektrinės energobloką, išdavimo nuostatai". Jame nurodoma, kad AE eksploatuojanti organizacija
privalo parengti ir pateikti preliminarią AE energobloko eksploatacijos nutraukimo programą.

1997m. viduryje, kai buvo įteisinti šie reikalavimai, buvo inicijuotas Europos Sąjungos
PHARE projektas 4.08/94, kuris turėtų preliminariai įvertinti Ignalinos AE pirmojo bloko
eksploatacijos nutraukimo galimybes, technines sąlygas bei kainą, ir parengti preliminarią AE
energobloko eksploatacijos nutraukimo programą. VATESI, įvertinusi šio projekto tikslą ir apimtį,
pripažino, kad tokia programa atitiktų VATESI keliamus reikalavimus.

VATESI turi paruošti reikalavimus AE energobloko eksploatacijos nutraukimui. Šiuo
klausimu buvo kreiptasi į Europos Komisiją. Pagal specialiai paruoštą PHARE projektą, VATESI
bus suteikta pagalba, kuriant vadovaujamuosius dokumentus. Vakarų Reguliatorių Konsorciumas
inicijavo atskirą užduotį - pagalbą VATESI branduolinių įrenginių eksploatacijos nutraukimo
srityje. Šiuo metu susitarta su Konsorciumu, kad jis paruoš reikalavimus, keliamus Ignalinos AE
energobloko eksploatacijos nutraukimui.

9. Įstatymai ir poįstatyminiai aktai, tarptautinės konvencijos ir sutartys

1997 metais buvo kuriama ir toliau tobulinama branduolinės saugos ir radiacinės apsaugos
sistema. Įgyvendinant Branduolinės energijos įstatymą paruošta ir patvirtinta daug teisės aktų.
Teisės aktai kuriami vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis prie kurių Lietuva yra
prisijungusi, Europos Sąjungos teise, Tarptautinės atominės energijos agentūros rekomendacijomis.
Lietuva yra prisijungusi prie šių tarptautinių sutarčių ir konvencijų, tiesiogiai reguliuojančių
branduolinę veiklą:

1. Operatyvios informacijos apie branduolinę avariją 1986m. konvencija, prie kurios
Lietuva prisijungė 1994 metų lapkričio 16 dieną,

2. 1963m. Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą ir 1988 metų
Bendrasis protokolas dėl Vienos konvencijos bei Paryžiaus konvencijos taikymo, prie
kurių Lietuva prisijungė 1992 m., 1993 m. lapkričio 30 d. ši konvencija ir Bendrasis
protokolas LR įstatymu (Nr. 1-314) pripažinta Lietuvos nacionalinės teisės šaltiniu;

3. Branduolinės saugos 1994 m. konvencija, kuri 1996 m. birželio 12 dieną buvo
ratifikuota;

4. Branduolinių medžiagų fizinės apsaugos 1979 m. konvencija, prie kurios Lietuva
prisijungė 1994 gruodžio 7d.

5. Branduolinio ginklo neplatinimo 1968 m. sutartis, kuri buvo ratifikuota 1991 rugsėjo
23d. 1992m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė Susitarimą su TATENA dėl
garantijų taikymo sutinkamai su branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi.

1997 m. rugsėjo 30 d. Lietuva pasirašė šias tarptautines konvencijas:
1. Jungtinę panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų

tvarkymo saugos konvenciją;
2. Papildomos kompensacijos už branduolinę žalą konvenciją;
3. Protokolą dėl 1963 m. Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą

pakeitimo;
1997 VATESI parengė: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos

Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų ir papildymų įstatymo projektus.
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Iki šiol Kodekse nebuvo straipsnio, kuris numatytų atsakomybę už kliudymą VATESI
inspektoriams atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat už jų reikalavimų, pašalinti branduolinės
saugos taisyklių ir normų pažeidimus, nevykdymą. Parengtame įstatymo projekte įrašytas 94-1
straipsnis, kuris užtikrins galimybę nubausti pareigūnus, kliudančius VATESI inspektoriams
vykdyti savo pareigas ir nevykdančius inspekcijos reikalavimų. Kitas svarbus pakeitimas - nauja 94
straipsnio redakcija. Iki tol galiojusiame straipsnyje numatyta galimybė bausti pažeidėjus už darbų
saugos taisyklių, normų ir instrukcijų pažeidimus. Tai nėra teisinga nuostata, kadangi VATESI
inspektoriai pirmiausia turėtų bausti už branduolinės energetikos saugos normų ar taisyklių
pažeidimus, ir ne tik pareigūnus, bet ir kitus branduolinės energetikos objektų darbuotojus. Pagal
parengtą minėto įstatymo projektą, VATESI inspektoriai galės tinkamai atlikti savo funkcijas ir
bausti pažeidėjus už branduolinės saugos taisyklių ir normų pažeidimus.

VATESI taip pat dalyvavo kuriant Radiacinės apsaugos įstatymo bei Ignalinos atominės
elektrinės valdymo įstatymo projektus.

Labai svarbi naujovė VATESI veikloje - VATESI tarybos įkūrimas. Ši taryba buvo įkurta
Vyriausybės nutarimu papildžius VATESI nuostatus. Pagrindinis tarybos uždavinys - padėti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei formuoti branduolinės energetikos saugos strategiją bei
įgyvendinti VATESI keliamas užduotis. Tarybos nariais paskirti du Seimo nariai, Aplinkos
apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijų vadovaujantys darbuotojai, branduolinės energetikos
specialistai. Tarybai vadovauja JAV Merilendo universiteto profesorius Kazys Almenas.

1997 metais įgyvendindama Branduolinės energijos įstatymą, VATESI parengė ir patvirtino
branduolinių medžiagų fizinės apsaugos nuostatus, patvirtino pagrindinius atominių elektrinių ir
branduolinių reaktorių branduolinės saugos nuostatas ir taisykles, parengė veiklos branduolinėje
energetikoje licencijavimo nuostatus, branduolinės energetikos objektų eksploatacijos normų ir
taisyklių, branduolinių ir branduolinėje energetikoje naudojamų radioaktyviųjų medžiagų saugojimo
bei jų atliekų laidojimo saugos normų ir taisyklių rengimo ir koregavimo tvarką, branduolinių
medžiagų apskaitos ir kontrolės nuostatus.

1998 metais VATESI turės užbaigti derinti su ministerijomis Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įstatymo projektą, parengti VATESI nuostatų pakeitimo projektą, Branduolinės energijos
įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, taip pat kitus teisės aktus, peržiūrėti ir prireikus parengti
naujus norminius dokumentus, galiojusius iki 1991 metų ir paskelbtus galiojančiais 1996 m.
VATESI įsakymu.

10. Branduolinę saugą reglamentuojantys norminiai dokumentai

Ignalinos AE suprojektuota, pastatyta, sumontuota ir ilgą laiką buvo eksploatuojama pagal
SSSR parengtus ir galiojančius norminius dokumentus. VATESI, rengdama naujus norminius
dokumentus, nuosekliai tobulina juos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais,
tarptautinėmis konvencijomis, kitais norminiais aktais, Tarptautinės atominės agentūros (TATENA)
rekomendacijomis bei naudodamasi išsivysčiusių branduolinės energijos valstybių patirtimi,
Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos patirtimi.

1996 metų pabaigoje VATESI patvirtino Pagrindinių normatyvinių techninių dokumentų,
reguliuojančių branduolinės energetikos saugą Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Tai įgalino 1997
metais pažvelgti į branduolinės saugos reguliavimo norminių dokumentų visumą ir, matant
pagrindinius trūkumus šioje sistemoje bei atsižvelgiant į šiandienos aktualiausius klausimus,
nustatyti pagrindinius tikslus ir prioritetus tobulinant branduolinę saugą reglamentuojančių
norminių dokumentų sistemą.

1997 metais VATESI baigė rengti ir patvirtino du aukščiausiojo lygio saugą
reglamentuojančius norminius-techninius dokumentus:
1. Bendruosius atominių elektrinių užtikrinimo nuostatus (VD-B-001-0-97, paskelbti 1997 06 12

Valstybės žiniose Nr. 54);
2. Atominių elektrinių reaktoriaus įrenginių branduolinės saugos taisykles (VD-T-001-0-97).
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Pirmasis dokumentas nustato saugos užtikrinimo tikslus, orientyrus ir pagrindinius saugos
kriterijus, taip pat pagrindinius principus ir techninių bei organizacinių priemonių pobūdį. Antrasis
dokumentas nustato bendruosius reikalavimus reaktoriaus įrenginio sistemų ir elementų
konstrukcijai, charakteristikoms ir eksploatacijos sąlygoms, taip pat organizacinius reikalavimus
branduolinei saugai užtikrinti projektavimo, statybos ir rektoriaus įrenginio eksploatacijos bei
eksploatacijos nutraukimo metu.

Išleisti Licencijos, eksploatuoti Ignalinos atominės elektrinės energobloką, išdavimo
nuostatai. Šiame dokumente pateikta bendroji informacija apie licencijavimo tvarką, paraišką
pagrindžiančių dokumentų sąrašas, nurodyti procedūriniai licencijavimo proceso aspektai ir būtinos
sąlygos.

VATESI, vykdydama Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo įgyvendinimo
priemonių planą, parengė:
1. Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatus;
2. Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės branduoliniuose ir nebranduoliniuose objektuose

nuostatus;
3. Bendruosius branduolinės energetikos saugos norminių dokumentų rengimo nuostatus.

Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatai, kuriuos patvirtino Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 1998 01 27 nutarimu Nr.103, apibrėžia naują licencijavimo tvarką
Lietuvos Respublikos branduolinėje energetikoje. Nuostatai nustato ūkio subjektų veiklos,
susijusios su branduoline energetika, licencijavimo tvarką kai tokia veikla turi būti licencijuojama
pagal Branduolinės energijos įstatymo reikalavimus. Šis dokumentas:
• nurodo licencijuojamos veiklos rūšis;
• nustato paraiškų pateikimo, paraiškų nagrinėjimo, inspektavimo, sprendimo priėmimo, licencijos

išdavimo tvarką;
• nurodo licencijos galiojimo sąlygas;
• apibrėžia pareiškėjo licencijai gauti ir licenciato, o taip pat ir licencijavimo procese

dalyvaujančių valstybės valdymo ir priežiūros institucijų bei ekspertų organizacijų pareigas ir
atsakomybę;

• nustato licencijos galiojimo sąlygų vykdymo priežiūrą bei sankcijas;
• pateikia licencijos teikti paslaugą eksploatuojančiai organizacijai bei licencijos eksploatuojančiai

organizacijai paraiškų dokumentų sąrašus;
• apibrėžia išduodamos licencijos formą.

Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės branduoliniuose ir nebranduoliniuose
objektuose nuostatai reglamentuoja branduolinių medžiagų kiekio ir jo pakitimų sekimą,
branduolinių medžiagų dingimo, neteisėto panaudojimo ar paėmimo aptikimą bei užtikrina
Tarptautinės atominės energijos agentūros garantijų taikymą, remiantis susitarimu tarp Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir tarptautinės atominės energijos agentūros dėl garantijų taikymo,
sutinkamai su branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi.

Bendrieji branduolinės energetikos saugos norminių dokumentų rengimo nuostatai apibrėžia
reikalavimus naujai rengiamiems dokumentams, nustato norminių dokumentų projektų rengimo,
derinimo ir įteisinimo tvarką bei apibrėžia bendruosius reikalavimus rengiamiems norminiams
dokumentams.

VATESI, vykdydama Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo įgyvendinimo
priemonių planą, inicijavo organizacinių tvarkomųjų statybos techninių reglamentų, atitinkančių
branduolinės energetikos objektams taikomus reikalavimus, rengimą. Buvo sudaryta darbo grupė iš
VATESI, Statybos ir urbanistikos ministerijos, Kauno technologijos universiteto bei technikos
komiteto "Projektavimo sistema" atstovų, kuri remiantis atlikta analize išskyrė septynias
reglamentavimo reikalaujančias kryptis:

statinio projekto rengimo tvarką;
statinio projekto sudėtį;
statinių projektų ir statinių ekspertizę;
statybos specialiųjų reikalavimų valstybės priežiūros tvarką;
statinių priėmimo naudoti tvarką;
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• statinių avarinės būklės pripažinimo tvarką;
• statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarką.

Atitinkamai buvo pakeisti STR 1.05.01, STR 1.05.02, STR 1.06.01, STR 1.09.01, STR
1.11.01, STR 1.12.01, reglamentai ir išleistas naujas reglamentas STR 1.05.03.

Bendru Statybos ir urbanistikos ministerijos bei Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos 1997 06 03 įsakymu Nr. 186/62 buvo nustatyta, kad branduolinės energetikos objektams
Lietuvos Respublikoje taikomos TATENA rekomendacijos "Saugos serija 50SG-G; S;D;O;QA" bei
buvo nurodyta, kad šios rekomendacijos atitinka reglamentų rangą ir yra privalomos.

Reikia pažymėti, kad 1997 metais buvo padaryta didelė pažanga gerinant branduolinės
energetikos norminių dokumentų sistemą. 1997 metų pabaigoje Ignalinos atominė elektrinė
patvirtino IAE naudojamų norminių techninių dokumentų sąrašą, kuris parodo esminius naudojamų
dokumentų sistemos trūkumus ir įgalina ateityje šią sistemą tobulinti. VATESI, remdamasi 1996
metų pabaigoje patvirtintų Pagrindinių norminių techninių dokumentų, reguliuojančių branduolinės
energetikos saugą Lietuvos Respublikoje, sąrašu, 1998 metų pradžioje paruošė minėtame sąraše
nurodytų normatyvinių techninių dokumentų (kurie nebuvo pakeisti 1997 metais) pertvarkymo
darbų planą. Šiame plane papildomai yra numatoma paruošti ir Branduolinės energetikos terminų
lietuvių-anglų-rusų kalbomis žodyną. Tokio pobūdžio žodynas yra būtinas, kadangi pagrindiniai
naujai patvirtinti dokumentai yra verčiami į rusų ir anglų kalbas.

11. Lietuvos mokslo indėlis į branduolinės saugos gerinimą, techninės
paramos organizacijų veiklos koordinavimas

Branduolinės energetikos mokslinės techninės paramos organizacijų (MTPO) infrastruktūros
vystymas Lietuvoje - svarbi VATESI veiklos sritis. Minėtų organizacijų teikiamų paslaugų reikia
VATESI ir IAE, sprendžiančioms klausimus, susijusius su branduolinės energetikos objektų saugia
eksploatacija bei IAE veiklos valstybine priežiūra. Gerinant branduolinės energetikos saugą
Lietuvoje 1997 metais VATESI ir Ignalinos AE aktyviai bendradarbiavo su:

• Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir LEI Ignalinos AE saugos mokslinės analizės
grupe (ISAG);

• Kauno technologijos universiteto Deformuojamų kūnų mechanikos katedra (DKMK) ir
Konstrukcijų patikimumo centru (KPC);

• Vilniaus Gedimino technikos universiteto Suvirinimo ir medžiagotyros problemų
institutu (SMPI);

• Valstybiniu informacinės technologijos institutu (VITI);
• Fizikos institutu (FI);
• Elektromagnetinio suderinamumo centru (EMC).

Mokslinės techninės paramos organizacijos vykdė šių krypčių darbus:
• Ignalinos AE saugos analizė ir saugai svarbių komponentų konstrukcinio patikimumo

pagrindimas;
• Ignalinos AE įrenginių projektavimas ir gamyba;
• ekspertų paslaugos VATESI;
• parama VATESI rengiant branduolinės energetikos saugos norminius dokumentus;
• dalyvavimas tarptautinių projektų veikloje.

Vykdant Ignalinos AE saugos gerinimo programoje Nr.2 (SIP-2) numatytas priemones,
ISAG kartu su Kauno technologijos universiteto specialistais atlieka reaktoriaus aušinimo sistemos
(RAS) ir avarijų lokalizavimo sistemos (ALS) saugos pagrindimus. Vykdant pirmaeiles Ignalinos
saugos žiūri rekomendacijas, atlikta būgninių garo separatorių ir grupinio paskirstymo kolektorių
atvamzdžių konstrukcinio patikimumo analizė, parengti ir vykdomi RAS ir ALS saugos pagrindimų
darbo planai. Finansuojant JAV Energetikos Departamentui, ISAG specialistai tęsė darbus,
susijusius su tarpelio tarp grafito klojinio ir technologinių kanalų sumažėjimo įtakos Ignalinos AE
saugai tyrimu. VATESI užsakymu ISAG specialistai atliko naujo tipo urano-erbio kuro
panaudojimo Ignalinos AE techninių sprendimų ir saugumo pagrindimo ekspertinį įvertinimą, kuris

25



patvirtino naujo kuro saugos bei techninius ekonominius rodiklius. Atliktas IAE simptomatiškai
orientuotų eksploatacinių instrukcijų nepriklausomas įvertinimas, išnagrinėtos šių instrukcijų
blokinės schemos, atlikti papildomi kritinių avarinių režimų deterministiniai įvertinimai.
Finansuojant Švedijos tarptautinių projektų grupei (SiP) ir Radiacinės saugos institutui, parengtas
spaudai Ignalinos AE žinynas. Parengta išsamesnė ir pataisyta "Ignalinos AE RBMK-1500 žinyno"
versija. Leidinys parengtas, bendradarbiaujant su JAV Energetikos Departamentu, Ramiojo
Vandenyno Šiaurės Vakarų laboratorija ir Merilendo universitetu (JAV). Bendradarbiaudami su
Vokietijos GRS kompanija, ISAG specialistai tęsia darbus susijusius su IAE komponentų modelių
tobulinimu ir pereinamųjų procesų skaičiavimais, panaudojant vokiškus programinius kodus. 1998
metais bus tęsiama IAE analitinės bazės įėjimo parametrų analizė ir jų reikšmių nustatymas
papildomai reaktoriaus stabdymo sistemai. LEI specialistai parengė IAE panaudoto branduolinio
kuro saugyklos licencijavimo taisyklių projektą, dalyvavo rengiant radioaktyvių atliekų tvarkymo
įstatymą, suteikė ekspertinę paramą VATESI, atliekant panaudoto branduolinio kuro saugyklos
saugos pagrindimo analizę. LEI specialistai atliko IAE saugai svarbių sistemų jėgos kabelių
priešgaisrinio padengimo įtakos jų funkcinėms galimybėms analizę, avarijų lokalizavimo sistemos
betoninių paviršių hermetizavimo polimerinėmis dangomis ir jų tinkamumo naudojimui realiose
sąlygose įvertinimą. LEI toliau tvarkomas JAV NUREG dokumentacijos duomenų bankas.

KTU Deformuojamų kūnų mechanikos katedros specialistai parengė "nuotėkio prieš trūkį"
(LBB) koncepcijos panaudojimo Ignalinos AE metodiką bei VATESI reikalavimus LBB
koncepcijos naudojimui Ignalinos AE. Parengta LBB metodika buvo apsvarstyta pasitarime su
TATENA, Švedijos ir JAV ekspertais. Bendradarbiaujant su Didžiosios Britanijos kompanija AEA
Technology, buvo atlikta atominių elektrinių įrengimų ir vamzdynų projektavimo ir atsparuminių
skaičiavimų norminių dokumentų lyginamoji analizė su analogiškais vakarų šalių norminiais
dokumentais. 1998 metais šis darbas bus tęsiamas, atliekant IAE įrenginių konstrukcinio
patikimumo skaičiavimus naudojant AEA Technology programinę įrangą. KTU Konstrukcijų
patikimumo centro specialistai kartu su PROMETEI (Rusija) instituto specialistais atliko būtinus
tyrimus, pagrindžiant Vokietijoje pagamintų konstrukcinių medžiagų panaudojimą IAE DU800
vamzdžių suvirintų sujungimų remontui. KPC specialistai atliko IAE būgninių garo separatorių ir
grupinio paskirstymo kolektorių atvamzdžių konstrukcinio patikimumo pagrindimo pirminį
įvertinimą, prieš VATESI išduodant leidimą IAE pirmojo bloko eksploatacijai po 1997 metų
planinio remonto. KTU Ultragarsinių tyrimų centre įsteigtos neardančios kontrolės ekspertų
komisijos specialistai konsultavo VATESI, nagrinėjant naująjį IAE eksploatacinės kontrolės
reglamentą bei IAE naudojamą eksploatacinės kontrolės metodiką.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Suvirinimo ir medžiagotyros problemų instituto
specialistai konsultavo VATESI vamzdynų remontui naudojamų suvirinimo technologijų bei vakarų
šalyse gaminamų konstrukcinių medžiagų panaudojimo Ignalinos AE klausimais. Panaudojant
Švedijos teikiamą paramą, stiprinama SMPI materialinė techninė bazė, metų pradžioje įsigyta
šiuolaikinė konstrukcinių medžiagų cheminės sudėties analizės, ultragarsinės diagnostikos bei kita
būtina įranga.

Pagal VATESI išduotą licenciją Valstybininis informacinės technologijos institutas vykdo
Ignalinos AE informacinės sistemos, technologinių procesų valdymo ir saugos sistemų bei
programinės įrangos projektavimo darbus. IAE užsakymu VITI specialistai vykdė reaktoriaus
saugos užtikrinimo, sistemų priežiūros, aptarnavimo techninių dokumentų vertimo, kompiuterinės
sistemos TITAN modernizavimo mokslinius tiriamuosius bei projektavimo darbus, apsaugos ir
valdymo sistemų vienetinio gedimo analizę, projektavo papildomas avarines apsaugas, vertino IAE
įrenginių eksploatacinį resursą. Elektromagnetinio suderinamumo centras, turintis VATESI leidimą
reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos ir energijos pasiskirstymo kontrolės prietaisų atskirų
elementų projektavimui ir gamybai, tęsė darbus šioje srityje.

Fizikos instituto specialistai talkino VATESI panaudoto branduolinio kuro saugyklos
CASTOR RBMK saugos analizės nagrinėjimo metu, įvertino neutronų ir gama kvantų skaičiavimą.

Siekiant geriau koordinuoti MTPO veiklą bei efektyviau panaudoti šalies mokslinį techninės
potencialą VATESI iniciatyva 1997 metais buvo įsteigta mokslinės techninės paramos organizacijų
koordinacinė taryba. Pagrindiniai koordinacinės tarybos tikslai yra:
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• koordinuoti MTPO veiklą, pritraukti kitas Lietuvos mokslines organizacijas
branduolinės energetikos problemų sprendimui;

• rekomenduoti mokslinės techninės paramos organizacijas bei jų specialistus VATESI
paraiškoms tenkinti;

• koordinuoti tarptautinius projektus MTPO remti;
• koordinuoti Lietuvai būtinų branduolinės energetikos specialistų rengimą.
1997 metais pradėtas PHARE/LI/TSO/02 projektas, pagal kurį VATESI mokslinės

techninės paramos organizacijoms bus suteikta parama IAE įrenginių ir vamzdynų eksploatacinės
kontrolės, suvirinimo problemų ir struktūrinio vientisumo analizės srityse. Minėtas projektas susijęs
su PHARE/LI/TSO/12 projektu, kurio vykdymo metu vakarų šalių mokslinės techninės paramos
organizacijos, bendradarbiaudamos su Lietuvos MTPO, padeda VATESI įvertinti pagal SAR/RSR
rekomendacijas vykdomas saugos pagerinimo priemones Ignalinos AE pirmojo bloko licencijavimo
procese.

1997 m. Lietuvos mokslinės techninės paramos organizacijų veikla branduolinės energetikos
saugos srityje išsiplėtė. Reikia pastebėti, kad Lietuvos MTPO šiandien yra pajėgios kokybiškai
atlikti darbus dėl kurių anksčiau Ignalinos AE galėjo kreiptis tik į Rusijoje esančius mokslinio
tyrimo institutus. 1998 metais bus tęsiami ir anksčiau paminėti darbai, ypatingai svarbi parama bus
suteikta VATESI, peržiūrint galiojančius branduolinės energetikos saugos norminius dokumentus
bei rengiant naujus, nagrinėjant saugos pagrindimo dokumentus licencijuojant Ignalinos AE pirmąjį
energetinį bloką.

12. Branduolinės energetikos specialistų rengimas ir personalo mokymas

12.1. Ignalinos AE personalo rengimas

Pirmą kartą Lietuvoje Atominių elektrinių įrenginių specialybės inžinieriai buvo pradėti
rengti 1978 metais tuometiniame Kauno politechnikos institute Šiluminės energetikos katedroje.
Studentų mokymui buvo naudojami mokymo planai bei dalis metodinės literatūros gautos iš
Maskvos, Tomsko, Leningrado institutų. Praktika buvo atliekama Černobylio, Kolos, Kursko
atominėse elektrinėse, o pradėjus veikti Ignalinos AE, joje buvo atliekama priešdiplominė praktika.

Po 1986 m. Černobylio AE katastrofos šios specialybės specialistų rengimas KPI buvo
nutrauktas.

Šiuo metu iš 56 inžinierių - atomininkų, 1980-1986 m. baigusių KPI, nė vienas nedirba
IAE technologinėse tarnybose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. ir 1993 m. nutarimais įpareigojo Kauno
technologijos universitetą rengti atominės energetikos specialistus Ignalinos atominei elektrinei.
Ignalinos AE vadovybė savo ruožtu nustatė sąlygas dėl būsimųjų specialistų, dirbsiančių IAE
Technologinėje tarnyboje, skaičiaus bei kvalifikacijos. Buvo pageidaujama 5-7 absolventų per
metus, kurie privalo 1-2 metus tobulintis Rusijos institutuose, turinčiuose gerą RBMK tipo
reaktorių moksline-techninę bazę. 1994 m. buvo suformuota pirmoji 6 studentų grupė, kuri 1995 m.
gavo bakalauro diplomus. 1996 m. dar 6 bakalaurai išvyko į Obninsko atominės energetikos
institutą bei Stokholmo karališkąjį institutą tęsti studijų. Du pirmosios laidos specialistai šiuo metu
studijuoja daktarantūroje Lietuvoje, o vienas - Stokholmo karališkajame institute. Šeši absolventai
dirba Ignalinos AE.

Šiuo metu KTU Šilumos ir atomo energetikos katedroje studijuoja: pirmame kurse - 12,
antrame - 8, trečiame - 10, ketvirtame - 7 studentai.

1996 metais KTU Šilumos ir atomo energetikos katedrai leista priimti studentus į pirmą
kursą iš karto specializuojantis atominėje energetikoje. Anksčiau atomininkai pirmus du kursus
mokydavosi pagal bendrąją programą. 1996 m. konkursas į šią specialybę viršijo 10 žmonių į vieną
vietą, atrodo, kad atomininko specialybė tampa prestižine Lietuvoje. Gautas leidimas atominės
energetikos magistrus rengti Lietuvoje. Paskaitas skaityti bus kviečiami ir Rusijos bei kitų šalių
specialistai.

27



1997 metais 6 specialistai, kurie pradėjo mokslus Kauno technologijos institute ir baigė
Obninsko atominės energetikos institutą, įsidarbino Ignalinos AE Technologinėje tarnyboje
reaktorių valdymo inžinierių pareigose.

Ignalinos AE personalo rengimo, kvalifikacijos kėlimo, atestavimo ir egzaminavimo tvarką
reglamentuoja įvairūs teisės aktai, tačiau jie parengti dar buvusios Sovietų Sąjungos institucijų ir
todėl turi būti peržiūrimi ir taisomi.

12.2. VATESI personalo rengimas

Atominės energetikos priežiūros specialistai privalo išmanyti ne tik techninius bet ir teisės,
reguliavimo bei kitas su Valstybiniu valdymu susijusias sferas. Tokie specialistai Lietuvoje
nerengiami. 1997 metais VATESI dirbo 16 inspektorių arba ekspertų. Visi jie turi aukštąjį techninį
išsilavinimą. Tik nedaugelio aukštojoje mokykloje įsigyta specializacija yra tiesiogiai susijusi su
atomine energetika ir jie yra dirbę Ignalinos ar kitose atominėse elektrinėse. Kiti - atėję iš Valstybės
valdymo ar mokslo institucijų, universitetų.

Siekdami kuo efektyviau vykdyti jiems keliamus uždavinius, VATESI darbuotojai nuolat
kelia kvalifikaciją dalyvaudami Tarptautinės atominės energetikos agentūros, įvairių šalių
nacionalinių institucijų rengiamuose kursuose, seminaruose, simpoziumuose.

1996 metais VATESI ir Kanados atominės energijos kontrolės taryba (AECB) pasirašė
protokolą dėl bendradarbiavimo reguliavimo srityje. Vadovaujantis minėtojo protokolo
nuostatomis, 1997 metais buvo įkurtas VATESI personalo rengimo inspektoriaus etatas,
inspektorius užimantis šias pareigas buvo specialiai mokomas.

Nuo 1997 m. birželio mėnesio pradėti sisteminti personalo rengimo ir kvalifikacijos kėlimo
darbai. Siekiant greitai paskleisti informaciją ir atrinkti labiausiai darbuotojų poreikius atitinkančius
renginius iš daugybės pasiūlymų (apie 100 per metus), buvo sudaryta tarptautinių renginių, susijusių
su kvalifikacijos kėlimu, kompiuterinė duomenų bazė. Be to sukurta duomenų bazė, kurioje
sisteminami duomenys apie visų VATESI darbuotojų kvalifikacijos būklę ir jos kėlimo eigą. Tai
leidžia, esant reikalui, neapsiriboti tik kitų šalių siūlomomis mokymo tematikomis, bet ir
organizuoti darbuotojams specializuotus kursus ar stažuotę.

1998 m. planuojama nustatyti VATESI personalo rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką ir
sukurti naujai priimamų VATESI darbuotojų bendrojo parengimo programą. Vėliau turėtų būti
sukurtos specializuotos programos tolesniam specialistų mokymui pagal skyriaus darbo kryptį.
Tarptautinė praktika rodo, kad vienas efektyviausių mokymo būdų yra kompiuterinių mokymo
programų naudojimas. Tam reikalinga šiuolaikinė kompiuterinė technika bei kita įranga.

13. Tarptautinis bendradarbiavimas, gerinant IAE saugą. Licencijavimo
paramos projektas

Lietuva dalyvauja dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose su daugeliu išsivysčiusių
branduolinės energetikos valstybių: Švedija, Vokietija, JAV, Didžiąja Britanija, Prancūzija, Belgija,
Italija, Šveicarija, Danija, Kanada, Suomija, Japonija, Rusija. Glaudus ir naudingas
bendradarbiavimas šioje srityje vyksta su Tarptautine atominės energijos agentūra. IAE gauna
finansinę bei ekspertinę paramą ir pagal 1994 metų sutartį su Europos rekonstrukcijos ir plėtros
banku.

Galima išskirti pagal TACIS programą sukurtą tarptautinį RBMK saugos analizės
konsorciumą, Lordo Marshall grupę sovietinės konstrukcijos reaktoriams, TATENA papildomo
biudžeto programą RBMK reaktoriams.

1997 metais buvo baigtos trys Lietuvos-Švedijos-Rusijos "Barselina" projekto pirmojo lygio
stadijos. Buvo atlikta tikimybinė saugos analizė antrajam IAE energetiniam blokui. Šis projektas
leis įvertinti avarijos pavojų RBMK tipo reaktoriams ir pasirengimą avarinėms situacijoms.
Panaudojus "Barselina" projekto rezultatus, dalis patobulinimų jau įgyvendinta Ignalinos atominėje
elektrinėje.
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Kelis Lietuvos - JAV projektus finansuoja JAV Energetikos departamentas ir USAID
organizacija pagal paramos branduolinės saugos srityje projektą. Brookhaven nacionalinė
laboratorija (BNL) ir Tarptautinė mokslo taikymo korporacija (SAIC) kartu su Lietuvos energetikos
instituto Ignalinos saugos analizės grupe tobulina RELAP modelį Ignalinos atominei elektrinei.
BNL taipogi dalyvauja rengiant IAE analizatorių. JAV Merilendo universitetas, naudojant
CONTAIN programą, atlieka IAE avarijų lokalizavimo sistemos saugos įvertinimą. JAV
Commonweaalth International Inc. rengia projektą, kurio tikslas - pagerinti IAE ryšių sistemos su
pagrindinėmis avarijų situacijose dalyvaujančiomis organizacijomis patikimumą.

Ignalinos atominė elektrinė bendradarbiauja su Rusijos Energotechnikos mokslinio tyrimo ir
konstravimo institutu, Energijos technologijos tyrimo ir projektavimo institutu bei kt., atliekant
atskirų sistemų ar elementų patobulinimus, saugos įvertinimus, ekspertizes.

Japonija teikia paramą Ignalinos atominei elektrinei gaminant įrangą, kurios dėka bus
galima išmatuoti oksidacijos sluoksnį technologiniuose kanaluose. Pažymėtina Japonijos parama,
keliant IAE, VATESI, Techninės paramos organizacijų, Ūkio ministerijos specialistų kvalifikaciją
branduolinės energetikos srityje.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 1997 metais bendradarbiavo:
• pagal dvišalius projektus su Europos valstybėmis (Švedija, Vokietija, Jungtine Karalyste,

Prancūzija ir kt.) bei JAV;
• su Tarptautine atominės energijos agentūra;
• licencijavimo paramos projekte.

Bendradarbiavimas su TATENA:
• VATESI teikia Tarptautinei atominės energijos agentūrai informaciją, susijusią su Ignalinos

atominės elektrinės sauga;
• kiekvieną mėnesį VATESI siunčia ataskaitas Tarptautinei atominės energijos agentūrai apie

branduolinių medžiagų kiekio pasikeitimus Lietuvoje;
• VATESI inspektoriai kartu su TATENA inspektoriais, vykdydami sutartį dėl TATENA garantijų

taikymo, atlieka IAE inspekcijas;
• TATENA finansuoja ekspertų paslaugų teikimą Valstybinei atominės energetikos saugos

inspekcijai;
• TATENA suteikia didelę paramą Ignalinos atominei elektrinei, Valstybinei atominės energetikos

saugos inspekcijai, kitoms valstybės valdymo ir priežiūros institucijoms, techninės paramos
organizacijoms, keliant personalo kvalifikaciją branduolinės saugos srityje.

13.1. Licencijavimo paramos projektas

Dvišalį VATESI bendradarbiavimą su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis
koordinuoja Licencijavimo paramos projektas. Šiame projekte dalyvauja Švedija, JAV, Didžioji
Britanija, Vokietija, Prancūzija ir Suomija. LAP tikslas yra parama Valstybinei atominės
energetikos saugos inspekcijai bei VATESI techninės paramos organizacijoms Ignalinos atominės
elektrinės licencijavimo veikloje, t.y. nagrinėjant SAR bei RSR, įvertinant Ignalinos saugos žiuri
rekomendacijų vykdymo eigą.

Buvo suorganizuoti keli seminarai, kuriuose RSR ekspertai perteikė informaciją VATESI
bei techninės paramos organizacijų specialistams, dalyvaujantiems IAE saugos ataskaitos
nagrinėjime.

LAP ekspertai konsultuoja VATESI ir įvertina VATESI bei IAE atliekamus darbus
sprendžiant opiausias Ignalinos AE saugos problemas. LAP 1997 metais suteikė žymią paramą,
vykdant Ignalinos saugos žiuri, pagrindines šešias rekomendacijas IAE saugai pagerinti. VATESI,
prieš išduodama leidimą eksploatuoti IAE pirmąjį energetinį bloką po 1997 metų planinio
profilaktinio remonto, informavo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką apie įvykdytus darbus,
sprendžiant nurodytus šešis saugos trūkumus. Išduodant leidimą buvo remiamasi teigiamomis LAP
išvadomis dėl atliktų darbų.

Ateityje tikimasi LAP paramos inspektuojant Ignalinos atominę elektrinę prieš licencijos
eksploatuoti pirmąjį IAE energetinį bloką išdavimą.
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Branduolinės saugos klausimus reguliariai nagrinėjo Lietuvos branduolinės saugos
konsultacinis komitetas. Komiteto posėdžiuose apie saugos būklę informavo VATESI ir IAE
specialistai.

Tarptautinis bendradarbiavimas, gerinant IAE saugą, buvo naudingas tiek IAE, VATESI,
kitoms valstybės valdymo ir priežiūros institucijoms, techninės paramos organizacijoms, tiek ir
bendrai stiprinant Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos infrastruktūrą.
Bendradarbiavimas padėjo formuoti pozityvią tarptautinę nuomonę apie tai, kaip sprendžiami
saugos klausimai Ignalinos atominėje elektrinėje. Tačiau reikia pažymėti, kad nežiūrint užsienio
ekspertų teikiamos paramos ar rekomendacijų, už branduolinę saugą kiekvienoje nepriklausomoje
valstybėje atsako tos šalies organizacijos.
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