VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS IR
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
2020 m. gruodžio 17 d. Nr. 21.32-2/RSC/2020 12-17
Vilnius
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI), juridinio asmens kodas
188639874, kurios registruota buveinė yra A. Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius, duomenys apie įstaigą
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viršininko Michail
Demčenko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio
21 d. nutarimu Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“,
ir
Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), juridinio asmens kodas 193288633, kurio registruota buveinė
yra Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos, laikinai vykdančios direktoriaus
funkcijas, Ramunės Marijos Stasiūnaitienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos radiacinės saugos
įstatymą ir Radiacinės saugos centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“,
kurios šiame VATESI ir RSC bendradarbiavimo susitarime (toliau – Susitarimas) kartu vadinamos
„Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 13
straipsnio 3 dalimi ir geranoriškumo, tarpusavio pagalbos principais, vykdydamos teisės aktais jų
kompetencijai priskirtas funkcijas ir siekdamos efektyviai ir ekonomiškai naudoti išteklius, sudarė šį
susitarimą:
I. SUSITARIMO OBJEKTAS
1. Šiuo Susitarimu Šalys siekia stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, užtikrinantį efektyvią ūkio
subjektų veiklos radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje priežiūrą:
1.1. keičiantis informacija, atliekant išvežamų iš branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO)
medžiagų ir atliekų, kurių savitieji ir paviršiniai aktyvumai neviršija nebekontroliuojamųjų lygių, aktyvumo
ir į aplinką išmetamų radionuklidų matavimus;
1.2. keičiantis informacija, vykdant BEO dozimetrijos tarnybos pripažinimą – dalyvaujant
Dozimetrijos tarnybos pripažinimo komisijos veikloje;
1.3. keičiantis informacija apie BEO aplinkos stebėsenos ir gyventojų bei darbuotojų apšvitos
vertinimo rezultatus.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2. Šio Susitarimo 1 punkte numatomam bendradarbiavimui įgyvendinti gali būti sudaromi
susitarimai dėl konkrečios arba tam tikro tipo informacijos teikimo ar konkrečių matavimų ir vertinimų
atlikimo, kuriuose numatomi informacijos teikimo būdai ir formos, konkrečių matavimų ir vertinimų
atlikimo sąlygos.
3. Informacija, susijusi su šio Susitarimo 1 punkto vykdymu, teikiama ir matavimai bei vertinimai,
numatyti šio Susitarimo 1 punkte, atliekami nemokamai.
4. Išvežamų iš BEO medžiagų ir atliekų, kurių savitieji ir paviršiniai aktyvumai neviršija
nebekontroliuojamųjų lygių, aktyvumo ir į aplinką išmetamų radionuklidų matavimai atliekami ne dažniau
kaip du kartus per kalendorinius metus, iš viso paimant ne daugiau kaip 10 mėginių.
5. Vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos
objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintų VATESI viršininko 2018 m.
rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-203 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.7-2018
„Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 12
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punktu sudaryta Dozimetrijos tarnybos pripažinimo komisija BEO dozimetrijos tarnybos pripažinimui
pateiktus dokumentus vertina, kai juos pateikia BEO eksploatuojanti organizacija.
6. Informacija apie BEO aplinkos stebėsenos ir gyventojų bei darbuotojų apšvitos vertinimo
rezultatus keičiamasi kartą per metus gavus ir apibendrinus iš BEO eksploatuojančios organizacijos
aplinkos stebėsenos ir gyventojų bei darbuotojų apšvitos vertinimo rezultatus.
III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5. VATESI:
5.1. teikia duomenis RSC apie nustatytas neatitiktis BEO dėl kurių galimas neigiamas poveikis
gyventojams ir aplinkai;
5.2. raštu informuoja RSC apie planuojamus atlikti patikrinimus, kurių metu bus tikrinamas į
aplinką išmetamų radionuklidų bei išvežamų iš BEO medžiagų ir atliekų, kurių savitieji ir paviršiniai
aktyvumai neviršija nebekontroliuojamųjų lygių aktyvumas, bei pateikia prašymą skirti RSC atstovą
matavimams atlikti ir (arba) reprezentatyviems mėginiams paimti. Apie planinius patikrinimus RSC
informuojama ne vėliau nei likus 15 darbo dienų iki patikrinimo pradžios. Apie neplaninius patikrinimus
RSC informuojama prieš kiek įmanoma ilgesnį terminą;
5.3. suteikia RSC atstovui transportą nuvykti į patikrinimo ar mėginių ėmimo vietą ir parvykti iš
jos, taip pat užtikrina matavimo įrangos pervežimą į ir iš patikrinimo ar mėginių ėmimo vietos, jeigu
matavimai atliekami vietoje;
5.4. raštu informuoja RSC apie poreikį RSC atstovui dalyvauti VATESI vykdomame BEO
dozimetrijos tarnybos pripažinime vertinant išorinės ir vidinės apšvitos dozės matavimo metodų tikslumą
ir rezultatus;
5.5. raštu informuoja RSC apie BEO aplinkos stebėsenos ir gyventojų bei darbuotojų apšvitos
vertinimo rezultatus;
5.6. iš RSC gautą informaciją privalo naudoti tik teisės aktuose numatytoms savo funkcijoms
vykdyti, laikytis teisės aktų nustatytų įpareigojimų išlaikyti ir užtikrinti gautos konfidencialios informacijos
apsaugą. Informacijos teikimas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams.
6. RSC:
6.1. VATESI rašytiniu prašymu atlieka patikrinamuosius į aplinką išmetamų radionuklidų gama
spektrometrinius matavimus ir teikia VATESI patikrinamųjų į aplinką išmetamų radionuklidų gama
spektrometrinių matavimų rezultatus. Šių matavimų rezultatai pateikiami raštu VATESI ne vėliau kaip per
20 dienų nuo mėginių paėmimo dienos, jeigu jų neįmanoma pateikti nedelsiant;
6.2. VATESI rašytiniu prašymu atlieka išvežamų iš BEO medžiagų ir atliekų, kurių savitieji ir
paviršiniai aktyvumai neviršija nebekontroliuojamųjų lygių, gama spektrometrinius ir radiometrinius
(naudojant mobiliuosius radiometrus) matavimus (atliekant matavimus vietoje arba paimant
reprezentatyvius mėginius ir išmatuojant juos laboratorijoje) ir teikia gautus duomenis VATESI. Šių
matavimų rezultatai pateikiami raštu VATESI ne vėliau kaip per 20 dienų nuo mėginių paėmimo dienos,
jeigu jų neįmanoma pateikti nedelsiant;
6.3. jeigu RSC negali vykti atlikti matavimų vietoje ir (arba) paimti reprezentatyvių mėginių, apie
tai informuoja VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto apie planinį patikrinimą, nurodytą šio
Susitarimo 5.2 papunktyje gavimo dienos, o neplaninio patikrinimo atveju – nedelsdama;
6.4. VATESI rašytiniu prašymu skiria RSC atstovą dalyvauti VATESI vykdomame BEO
dozimetrijos tarnybos pripažinime vertinant išorinės ir vidinės apšvitos dozės matavimo metodų tikslumą
ir rezultatus;
6.5. iš VATESI gautą informaciją privalo naudoti tik teisės aktuose numatytoms savo funkcijoms
vykdyti, laikytis teisės aktų nustatytų įpareigojimų išlaikyti ir užtikrinti gautos konfidencialios informacijos
apsaugą. Informacijos teikimas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams.
7. RSC atstovai atlieka šio Susitarimo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytus matavimus vietoje ir paima
reprezentatyvius mėginius patikrinimų, vykdomų VATESI valstybės tarnautojų ar darbuotojų, metu.
Informacija apie paimtus mėginius užfiksuojama VATESI viršininko patvirtintos formos mėginių paėmimo
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tirti akte, kurį pasirašo VATESI, RSC ir tikrinamo ūkio subjekto atstovai. Aktas surašomas 3 (trimis)
egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir tikrinamam ūkio subjektui.
8. RSC ir VATESI, vykdydami BEO dozimetrijos tarnybos pripažinimą, informacija ir išvadomis
keičiasi darbine tvarka, prireikus, organizuojami Dozimetrijos tarnybos pripažinimo komisijos narių
susitikimai aktualiems klausimams aptarti.
IV. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
9. Už šio Susitarimo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Ginčai, kylantys dėl šio Susitarimo, sprendžiami derybomis.
11. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
V. SUSITARIMO GALIOJIMAS
12. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neterminuotas.
13. Šis Susitarimas gali būti nutrauktas bet kurios Šalies iniciatyva, raštiškai įspėjus kitą Šalį prieš
30 dienų.
14. Visi šio Susitarimo pakeitimai ir papildymai, įskaitant ir jos priedus, įsigalioja, jei jie yra
sudaryti raštu nurodant datą, yra abiejų Šalių pasirašyti ir patvirtinti kiekvienos Šalies antspaudu, ir yra
neatsiejama šio Susitarimo dalis.
15. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais lietuvių kalba – po
vieną kiekvienai Šaliai.
VI. ŠALIŲ REKVIZITAI
Valstybinė atominės energetikos
saugos inspekcija
Goštauto g. 12, LT-01108, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 188639874
Tel. (8 5) 262 4141
Faks. (8 5) 261 4487
Elektroninio pašto adresas: atom@vatesi.lt
Viršininkas
Michail Demčenko
A.V.

Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, LT-08352, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 193288633
Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
Elektroninio pašto adresas: rsc@rsc.lt
Direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
Ramunė Marija Stasiūnaitienė
A.V.

