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1. T v i r t i n u  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės fizinės saugos 

politiką, DVSta-0101-9V1 (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios 2017 m. kovo 9 d. generalinio direktoriaus 

įsakymą Nr. ĮsTa-91 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės fizinės saugos politikos 

tvirtinimo“ (DVSta-0108-1V3). 

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 10 d. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖS 

IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  

FIZINĖS SAUGOS POLITIKA 

 

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – įmonė, IAE) fizinės saugos 

politika parengta, vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės 

energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtintų 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 

22.3-37 (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. lapkričio 5 d. Nr. 

22.3-271 redakcija), ir Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės vadybos sistemos vadovo, 

DVSta-0108-4, reikalavimais. 

IAE fizinės saugos politikos tikslas – nustatyti IAE vadovybės įsipareigojimus 

užtikrinant IAE fizinę saugą, kibernetinį saugumą bei pagrindinius fizinės saugos ir saugumo 

kultūros principus, kurių turi būti laikomasi, užtikrinant IAE branduolinės energetikos objektų, 

branduolinės energetikos objektų aikštelių, branduolinių medžiagų ir (ar) branduolinio kuro ciklo 

medžiagų bei jonizuojančių spinduliuotės šaltinių fizinę saugą.  

Ši politika keičia Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės fizinės saugos 

politiką, DVSta-0108-1V3. 

IAE fizinės saugos tikslai: 

1. Garantuota tinkama branduolinės energetikos objekto, branduolinių medžiagų ir 

(ar) branduolinio kuro ciklo medžiagų bei jonizuojančių spinduliuotės šaltinių apsauga nuo 

neteisėto jų užvaldymo ar pagrobimo. 

2. Užtikrinta apsauga nuo nesankcionuoto pašalinių asmenų patekimo į branduolinės 

energetikos objekto apsaugos zonas. 

3. Apsaugotas branduolinės energetikos objektas, branduolinės medžiagos ir (ar) 

branduolinio kuro ciklo medžiagos bei jonizuojančių spinduliuotės šaltinių nuo veiksmų, kurie 

tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui dėl jonizuojančiosios 

spinduliuotės, išvengta branduolinės energetikos objektų normalios veiklos sutrikdymo. 

4. Užtikrinta neteisėto branduolinės energetikos objekto, branduolinių medžiagų ir 

(ar) branduolinio kuro ciklo medžiagų bei jonizuojančių spinduliuotės šaltinių užvaldymo ar 

pagrobimo, taip pat veiksmų, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir 
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saugumui dėl jonizuojančiosios spinduliuotės, ir branduolinės energetikos objektų normalios 

veiklos sutrikdymo prevencija. 

5. Laiku identifikuoti kibernetiniai incidentai, užkirstas kelias jų atsiradimui ir plitimui, 

kibernetinių incidentų sukeltų pasekmių valdymas, užtikrinta galimybė saugiai naudotis įmonės 

informacine infrastruktūra. 

Fizinės saugos svarba IAE eksploatavimo nutraukimo etape nesumažėja, kadangi 

statomi nauji branduolinės energetikos objektai, kuriuose bus saugomas panaudotas branduolinis 

kuras bei kitos branduolinės medžiagos ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagos bei jonizuojančios 

spinduliuotės šaltiniai. 

IAE vadovybė, suprasdama fizinės saugos svarbą, prisiima atsakomybę už įmonės 

veiklą IAE fizinės saugos srityje ir įsipareigoja: 

1. Nuolat gerinti fizinę saugą visose eksploatacijos nutraukimo proceso srityse. 

2. Skirti reikalingus resursus nustatytiems fizinės saugos tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti. 

3. Laikytis visų įmonei taikomų fizinės saugos teisinių reikalavimų. Suvokdama, kad 

tik nustatytos procedūros ir griežtas jų laikymasis gali užtikrinti fizinę saugą, įsipareigoja skubiai 

įtraukti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintas fizinės saugos reikalavimų nuostatas į 

įmonėje galiojančius normatyvinius techninius dokumentus, reglamentuojančius IAE fizinę saugą. 

4. Užtikrinti lanksčią ir subalansuotą konkrečiai numatomai grėsmei, kurią įmonei 

nustato VATESI, suprojektuotą IAE fizinės saugos sistemą. Keičiantis numatomai grėsmei, 

peržiūrėti ir įvertinti fizinės saugos sistemą. Nustačius neatitikimus ar pažeidimus, įgyvendindama 

organizacines ir technines priemones, siekti kuo greičiau juos pašalinti. 

5. Užtikrinti  TATENA Branduolinio saugumo serijos dokumento Nr.20 (Nuclear 

Security Fundamentals No. 20 „Objective and Essential Elements of a State‘s Nuclear Security 

Regime“), nustatytų principų įgyvendinimą. 

6. Atlikti IAE branduolinės energetikos objektų suskirstymo į apsaugos zonas 

analizę, periodiškai vykdyti kompleksinius IAE fizinės saugos sistemos įvertinimus, įtraukiant 

licencijato, apsaugos ir reagavimo pajėgų veiksmus bei, esant poreikiui, kitus fizinės saugos 

subjektus. 

7. Formuoti įmonės kibernetinio saugumo politiką bei organizuoti jos įgyvendinimą. 

8. Vykdyti įmonės informacinės infrastruktūros kibernetinės erdvės stebėseną, 

analizuoti įmonės informacinės infrastruktūros kibernetinio saugumo būklę, vertinti kylančias 

kibernetines grėsmes, rizikas, pažeidžiamumus. 

9. Vykdyti kibernetinio saugumo kultūros įmonėje vystymą. 
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10. Stiprinti įmonės kibernetinę gynybą, diegiant pažangias organizacines ir technines 

kibernetinio saugumo priemones. 

11. Siekti, kad visas branduolinės energetikos objektuose ir branduolinės energetikos 

objekto aikštelėje dirbantis personalas ir rangovo organizacijų darbuotojai suprastų fizinės saugos 

svarbą, saugos ir saugumo kultūrą ir sąmoningai vykdytų nustatytus reikalavimus. 

Įmonė, prisiimdama atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir siekdama užtikrinti 

fizinę saugą, savo veikloje pasirenka optimalias priemones ir pasitelkia aukštos kvalifikacijos 

specialistus. 

Įmonės vadovybė privalo užtikrinti, kad IAE fizinės saugos politika būtų prieinama, 

žinoma ir suprantama kiekvienam įmonės darbuotojui. 

Ši politika vertinama kiekvienais metais IAE vadybos sistemos rezultatyvumo ir 

efektyvumo analizės metu. 

IAE fizinės saugos politika keičiama, pripažįstama netekusia galios IAE generalinio 

direktoriaus įsakymu. 

__________________ 

 

SUDERINTA 

VATESI  

2020-04-08  raštu Nr. (15.1E-33) 22.1-240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


