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Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) taiko poveikio 

priemones atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą. Tai padeda užtikrinti pati poveikio priemonių 

sistema, kurioje poveikio priemonės išdėstomos laipsniškai, atsižvelgus į pažeidimo pobūdį: 

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 369 straipsniu, 

nustatęs teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktą, kuris vertintinas kaip 

mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir kurį galima ištaisyti nedelsiant VATESI 

inspektoriaus, atliekančio patikrinimą, akivaizdoje, VATESI inspektorius tokio pažeidimo tyrimą 

nutraukia, o ūkio subjektui pareiškia žodinę pastabą. Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų 

reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima VATESI inspektoriaus akivaizdoje, VATESI 

viršininkas ūkio subjektui pateikia rašytinį nurodymą pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų 

pažeidimą ir nustato protingą terminą pažeidimui pašalinti. 

2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 str. 2 d., VATESI 

viršininkas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę teikti šių rūšių privalomus vykdyti nurodymus 

visiems Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme nurodytų licencijų ar leidimų turėtojams: 

1) privalomą vykdyti nurodymą pašalinti nustatytus branduolinės saugos pažeidimus; 

2) privalomą vykdyti nurodymą sustabdyti darbus VATESI viršininko nustatytais terminais ir 

(arba) sustabdyti branduolinį reaktorių, sumažinti jo galią, sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą ar 

darbus. 

Privalomi vykdyti nurodymai taikomi esant bent vienam iš šių atvejų: 

1) išdavus licenciją ar leidimą, paaiškėja, kad paraiškoje ir kituose pateiktuose dokumentuose 

buvo pateikti klaidingi duomenys, ir po įspėjimo, per VATESI viršininko nustatytą terminą, 

patikslinti duomenys nepateikiami; 

2) licencijos ar leidimo turėtojas pažeidžia teisės aktų reikalavimus; 

3) licencijos ar leidimo turėtojas nebeatitinka reikalavimų, kuriuos atitiko, kai licencija ar 

leidimas buvo išduoti, ir per VATESI viršininko įspėjime nustatytą terminą, kaip nurodyta Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatymo  27 straipsnio 2 dalyje, nepašalina nustatytų pažeidimų; 

4) nėra vykdomi reikalavimai, atsirandantys dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių 

branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų; 

5) licencijos ar leidimo turėtojas nevykdo ar netinkamai vykdo nustatytas veiklos sąlygas; 

6) kitais Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme ar kituose įstatymuose 

nustatytais pagrindais. 

Atvejais, nurodytais Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 str. 2 d. 1 ir 3 p., 

prieš teikiant privalomą vykdyti nurodymą turi būti teikiamas įspėjimas. 

3. Tais atvejais, kai nėra vykdomi privalomi vykdyti nurodymai, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, VATESI viršininkas Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatyme nurodytos licencijos ar leidimo turėtoją raštu įspėja apie 

galimą licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą. Priimdamas sprendimą įspėti apie galimą 

licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, VATESI viršininkas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, 

nustato protingą terminą, per kurį licencijos ar leidimo turėtojas turi pašalinti nustatytus pažeidimus 

(trūkumus) ir kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų. Licencijos ar leidimo turėtojas turi teisę 

motyvuotai kreiptis į VATESI dėl pažeidimų (trūkumų) pašalinimo termino pratęsimo. Licencijos ar 

leidimo turėtojas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, 

pašalinęs nurodytus pažeidimus (trūkumus), pateikia paaiškinimus, kaip pažeidimai (trūkumai) buvo 

pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai (trūkumai) buvo pašalinti. VATESI 

viršininkas priima sprendimą dėl pateiktų dokumentų suderinimo per 10 darbo dienų nuo atitinkamų 

dokumentų ar informacijos gavimo dienos. 
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4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, 

tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme nurodytos licencijos ar leidimo 

turėtojas per įspėjime apie galimą licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą nurodytą terminą 

nepašalina nustatytų pažeidimų (trūkumų), VATESI viršininkas sustabdo licencijos ar leidimo 

galiojimą. Licencijos ar leidimo galiojimas gali būti sustabdomas be įspėjimo, jeigu nevykdant 

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų privalomų vykdyti 

nurodymų šiurkščiai pažeidžiami teisės aktų reikalavimai ir dėl to vykdoma veikla kelia nepagrįstą 

riziką žmonėms, jų turtui ir aplinkai. 

5. Jeigu Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme nurodytos licencijos ar leidimo 

turėtojas nepašalino pažeidimų (trūkumų) per nustatytą terminą po licencijos ar leidimo sustabdymo, 

VATESI viršininkas panaikina licencijos ar leidimo galiojimą. 

6. Itin šiurkščių pažeidimų atveju (juridiniam asmeniui, kuris nesilaiko Lietuvos Respublikos 

branduolinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų branduolinės saugos, radiacinės 

saugos vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, 

fizinės saugos reikalavimų ir dėl to yra ar gali būti pažeidžiami saugos barjerai ir (arba) į aplinką 

išmetamų radionuklidų aktyvumas viršija nustatytas normas, ir (arba) darbuotojų apšvitos dozės 

viršija nustatytas normas, taip pat kuris nesilaiko reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos 

prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų, ir tai yra susiję su dideliais 

branduolinių medžiagų kiekiais, apibrėžtais Tarptautinės atominės energijos agentūros) VATESI 

viršininkas gali taikyti ekonomines sankcijas – baudas, nurodytas Lietuvos Respublikos 

branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnyje. Kartu su šiomis ekonominėmis sankcijomis VATESI 

viršininkas gali taikyti privalomus vykdyti nurodymus (pašalinti nustatytus branduolinės saugos 

pažeidimus, sustabdyti darbus VATESI viršininko nustatytais terminais ir (arba) sustabdyti 

branduolinį reaktorių, sumažinti jo galią, sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą ar darbus). 

7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 84 straipsniu, VATESI 

viršininkas turi teisę teikti įspėjimą apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo branduolinės 

energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, nurodytų Lietuvos 

Respublikos radiacinės saugos įstatyme, sustabdymą, sustabdyti tokios licencijos ar laikinojo 

leidimo galiojimą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą. 

8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 151 straipsniu, VATESI 

viršininkas turi teisę įspėti asmenį, turintį teisę mokyti radiacinės saugos, apie galimą atestavimo 

pažymėjimo galiojimo sustabdymą, sustabdyti atestavimo pažymėjimo galiojimą, įspėti apie galimą 

atestavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą, panaikinti atestavimo pažymėjimo galiojimą esant 

atvejams, nurodytiems Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 8–12 dalyse. 

9. Už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 515, 79, 80, 94, 941, 173, 

189, 1892 1 ir 2 d., 1893, 1899, 211 straipsniuose nurodytus pažeidimus fiziniams asmenims skiriama 

administracinė nuobauda (bauda). Tam tikrais atvejais VATESI atsakingi darbuotojai surašo 

administracinių teisės pažeidimų protokolą, o bylą nagrinėja teismas. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodeksui (kuomet nustos galioti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas), 

fiziniams asmenims bus skiriama administracinė nuobauda (įspėjimas, bauda) ir administracinio 

poveikio priemonė (turto konfiskavimas, kuris tam tikrais atvejais gali būti skiriamas kartu su 

administracine nuobauda) už 47 str. 3 d., 127 str. 1 ir 2 d., 141 str., 242 str., 245 str., 320 str., 322 str., 

359 str., 360 str., 505 str., 507 str., 546 str. nurodytus pažeidimus. Tam tikrais atvejais VATESI 

atsakingi darbuotojai surašo administracinių nusižengimų protokolą, o bylą nagrinėja teismas. 

10. VATESI viršininkas gali inicijuoti baudžiamąjį procesą fiziniam ar juridiniam asmeniui, 

kilus įtarimų, kad nustatytas pažeidimas turi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 

 

Privalomas vykdyti nurodymas yra VATESI dažniausiai taikoma poveikio priemonė licencijų 

ar leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolines saugos įstatyme, turėtojams už nustatytus 

saugos pažeidimus. VATESI viršininko privalomi vykdyti nurodymai ir jų mastas kiekvienu 

konkrečiu atveju nustatomi įvertinus galimas grėsmes, jų poveikį ir mastą bei riziką žmonėms, jų 
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turtui ir aplinkai, ir vadovaujantis proporcingumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. 

Parenkant konkrečią privalomo vykdyti nurodymo rūšį, privalomas vykdyti nurodymas pašalinti 

branduolinės saugos pažeidimus teikiamas, kai nustatomi saugos pažeidimai, nurodyti Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, o privalomas vykdyti 

nurodymas sustabdyti darbus ir (arba) sustabdyti branduolinį reaktorių, sumažinti jo galią, sustabdyti 

kitų įrenginių eksploatavimą ar darbus teikiamas tik tais atvejais, kai nustatomi pažeidimai, nurodyti 

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, ir dėl to 

įvyko ar gali įvykti neįprastasis įvykis. 

 


