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VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS  

(asignavimų valdytojo kodas 900181056) 

 

2022–2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

I SKYRIUS 

MISIJA 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos misija – vykdyti branduolinės 

energetikos objektų ir veiklos, susijusios su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo 

medžiagomis, saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, siekiant apsaugoti visuomenę ir 

aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) veikia 03 

Energetikos valstybės veiklos srityje. 

VATESI, vykdydama pavestąsias funkcijas, prisideda prie 2021–2030 metų Nacionalinio 

pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu 

Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“: 

– 6 strateginio tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, 

saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos 

poveikiui“ 9 pažangos uždavinio „Užtikrinti saugų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 

nutraukimą ir sutvarkyti susidariusias radioaktyviąsias atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus 

aplinkai“ įgyvendinimo; 

– 10 strateginio tikslo „Stiprinti nacionalinį saugumą“ nuostatos „Lietuvos kaimynystėje 

pradėjusi veikti aukščiausių tarptautinių aplinkosaugos, branduolinės ir radiacinės saugos 

reikalavimų neatitinkanti Baltarusijos atominė elektrinė yra nuolatinės grėsmės šaltinis, todėl ypač 

daug dėmesio reikia skirti pasirengimui grėsmę valdyti“ įgyvendinimo; 

– 10 strateginio tikslo „Stiprinti nacionalinį saugumą“ 4 pažangos uždavinio „Stiprinti 

pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir krizėms“ įgyvendinimo; 

– 10 strateginio tikslo „Stiprinti nacionalinį saugumą“ 8 pažangos uždavinio „Didinti 

viešojo saugumo institucijų veiklos efektyvumą ir veiksmingumą, siekiant visiškai atliepti 

saugumo grėsmes ir įgyvendinti šioms institucijoms pavestus uždavinius, užtikrinančius gyventojų 

saugumą“ įgyvendinimo. 

VATESI veiklos tikslas – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų 

užtikrintas aukštas branduolinės energetikos saugos lygis. 
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1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai 

NPP strateginis tikslas 

arba veiklos tikslas ir 

jo poveikio rodiklis 

Pradinė NPP 

nustatyta 

strateginio 

tikslo arba 

veiklos tikslo 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Veiklos tikslo rodiklio 

reikšmės 

Artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 

faktinė NPP 

strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

NPP strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio reikšmės 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024 

metai 

2025 

m. 

2030 

m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 03-001-11 Vykdant 

valstybinį 

reglamentavimą ir 

priežiūrą siekti, kad būtų 

užtikrintas aukštas 

branduolinės energetikos 

saugos lygis. 

       

1.1. Antrojo ir aukštesnio 

lygio neįprastųjų įvykių 

pagal Tarptautinę 

branduolinių ir 

radiologinių įvykių skalę 

(INES) skaičius. 

0 (2006) 0 0 0 - - - 

1.2. Atvejų, kai 

netaikiems tikslams 

naudojamos Lietuvos 

Respublikoje esančios 

branduolinės medžiagos, 

branduolinės dvejopo 

naudojimo prekės ar 

vykdomi moksliniai 

tyrimai ir taikomoji 

veikla, susijusi su 

branduolinio kuro ciklu, 

skaičius. 

0 (2006) 0 0 0 - - - 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 

Pagrindiniai veiklos prioritetai yra šie: 

1. Vykdyti galutinai sustabdytų Ignalinos atominės elektrinės energijos blokų ir jų 

eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą. Su šio prioriteto įgyvendinimu yra susijęs programos 

03-001-11-01(T) uždavinys „Autorizuoti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai 

priskirtos priežiūros srities veiklas ir vykdyti jų priežiūrą“. 

2. Vykdyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių statybos ir eksploatavimo saugos 

priežiūrą. Su šio prioriteto įgyvendinimu yra susijęs programos 03-001-11-01(T) uždavinys 

„Autorizuoti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai priskirtos priežiūros srities 

veiklas ir vykdyti jų priežiūrą“. 

3. Užtikrinti Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo 

neplatinimo įsipareigojimų vykdymą ir vykdymo priežiūrą. Su šio prioriteto įgyvendinimu yra 

susijęs programos 03-001-11-01(T) uždavinys „Autorizuoti Valstybinei atominės energetikos 

saugos inspekcijai priskirtos priežiūros srities veiklas ir vykdyti jų priežiūrą“. 

4. Tobulinti branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą. Su šio prioriteto 

įgyvendinimu yra susijęs programos 03-001-11-02(T) uždavinys „Tobulinti branduolinės 

energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą“. 
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5. Pagal kompetenciją vertinti kaimyninių šalių branduolinių elektrinių atitikimą 

tarptautinių saugos standartų reikalavimams ir kelti klausimus dėl nustatytų saugos problemų 

sprendimo, sistemingai stiprinti tam reikalingus gebėjimus ir pajėgumus, teikti išvadas kitoms 

Lietuvos institucijoms dėl kaimyninių šalių branduolinių elektrinių saugos užtikrinimo bei 

atstovauti šiuo klausimu Lietuvos interesus tarptautinėse organizacijose. Su šio prioriteto 

įgyvendinimu yra susijęs programos 03-001-11-03 (T) uždavinys „Vertinti kaimyninių šalių 

branduolinių elektrinių atitikimą tarptautinių saugos standartų reikalavimams ir pasirengti 

branduolinėms ir radiologinėms avarijoms“. 

6. Pagal kompetenciją pasirengti branduolinėms ir radiologinėms avarijoms, kurios gali 

įvykti Lietuvoje ir už jos ribų. Su šio prioriteto įgyvendinimu yra susijęs programos 03-001-11-03 

(T) uždavinys „Vertinti kaimyninių šalių branduolinių elektrinių atitikimą tarptautinių saugos 

standartų reikalavimams ir pasirengti branduolinėms ir radiologinėms avarijoms“. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS 

VATESI vykdo vieną Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros 

programą, skirtą VATESI veiklos tikslui pasiekti. 

Programa pasirinkta siekiant užtikrinti sėkmingą VATESI misijos vykdymą efektyviai 

naudojant šiame strateginiame veiklos plane numatomus finansinius, materialinius ir 

žmogiškuosius išteklius, galimybę vertinti pasiektus rezultatus ir laiku imtis reikalingų priemonių 

VATESI darbuotojų gebėjimams stiprinti. 
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2 lentelė. 2022–2024 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)  

Eil. 

Nr. 

Valstybės veiklos srities 

pavadinimas, programos 

kodas ir pavadinimas 

2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 
turtui 

įsigyti 
išlaidoms 

turtui 

įsigyti** 
išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokesčiui 

 iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokesčiui* 

 iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokesčiui* 

 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. 
03 Energetikos valstybės 

veiklos sritis 
            

1.1. 

03-001 Branduolinės 

energetikos saugos 

reglamentavimas ir priežiūra 

2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20 

IŠ VISO 2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20 

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalui 

ministerijai skiriami valstybės 

biudžeto asignavimai 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20 

Iš jų pervedimų priemonių             

Iš jų Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetas (įskaitant 

Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos 

lėšas) 

2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20 

Iš jų kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos 

teisėtai gautos lėšos) 

            

Asignavimų pokytis, palyginti su 

ankstesniais metais 
214 158 159 56 -61 -5 -2 -56 0 0 0 0 

Iš jų pažangos ir regioninių 

pažangos priemonių 
            

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 214 158 159 56 -61 -5 -2 -56 0 0 0 0 

Iš jų pervedimų priemonių             
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* - Siekiant prisidėti prie 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 

„Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ 10 strateginio tikslo „Stiprinti nacionalinį saugumą“ 4 pažangos uždavinio „Stiprinti pasirengimą 

ekstremalioms situacijoms ir krizėms“ įgyvendinimo, VATESI reikalingi papildomi asignavimai sistemingai stiprinti gebėjimus, susijusius su kaimyninių šalių esamų 

ir planuojamų branduolinių elektrinių branduolinės saugos užtikrinimo analize, taip pat analizuoti informaciją apie šių elektrinių branduolinės saugos užtikrinimą, 

teikti išvadas šiuo klausimu kitoms Lietuvos institucijoms bei pagal kompetenciją atstovauti Lietuvos interesus dvišaliuose tarpžinybiniuose kontaktuose ir 

tarptautinėse organizacijose. Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko pramoninis eksploatavimas jau buvo pradėtas 2021 m. viduryje, o 2–ojo energijos bloko pramoninį 

eksploatavimą planuojama pradėti 2022 m. Eksploatavimo metu šios elektrinės keliama galimų avarijų rizika išauga, todėl teks skirti didesnį dėmesį šios elektrinės 

saugaus eksploatavimo rodiklių stebėsenai ir analizei.  

Pagal būtinų atlikti veiklų apimtis papildomos darbo laiko sąnaudos, neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto maksimalaus VATESI etatų 

skaičiaus, sudarytų: 

2022 m. +0,95 etato (papildomai prie 2021 m.). 2022 metams papildomos lėšos buvo skirtos. 

2023 m. dar +0,95 etato (papildomai prie 2022 m.). 2023 metais, lyginant su 2022 metais, papildomas asignavimų poreikis sudarytų 20 tūkst. eurų. 

2024 m. VATESI papildomų lėšų poreikis, lyginant su 2022 metais, sudarytų 20 tūkst. eurų. 

**-Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2020-09-01 pavedimą Nr. RR-70SN, informacija apie turto, siekiant pasirengti potencialiai radiologinei ar 

branduolinei avarijai, įsigijimo poreikį buvo pateikta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos biurui – viso bendrai 

sumai VATESI 2023 m. turtui įsigyti papildomai reikalingi 65 tūkst. eurų: 

• 43 tūkst. eurų apsauginei ESOC patalpų lango uždangai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės įsigyti; 

• 16 tūkst. eurų ESOC patalpų ventiliacijos sistemai, skirtai užtikrinti vėdinimą ir tiekiamo oro filtraciją nuo radionuklidų, įsigyti; 

• 6 tūkst. eurų palydovinio ryšio įrangos išorinei antenai ir papildomai įrangai, skirtai užtikrinti palydovinį ryšį ESOC patalpose, įsigyti. 
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1 grafikas. 2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 

 

 
 

 

3 valstybės veiklos srities 03.001 programa  

Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra 

 

1. Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros programa turi tris tęstinės 

veiklos uždavinius: 

• Autorizuoti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai priskirtos priežiūros 

srities veiklas ir vykdyti jų priežiūrą; 

• Tobulinti branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą; 

• Vertinti kaimyninių šalių branduolinių elektrinių atitikimą tarptautinių saugos standartų 

reikalavimams ir pasirengti branduolinėms ir radiologinėms avarijoms. 

 

Programos tęstinės veiklos uždaviniams įgyvendinti yra numatytos devynios tęstinės veiklos 

priemonės: 

• Vykdyti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais licencijavimo procesus ir priimti sprendimus dėl licencijų išdavimo ar pakeitimo; 

• Išnagrinėti ir įvertinti pateiktas ataskaitas, projektus ir kitus saugos pagrindimo 

dokumentus branduolinės energetikos saugos požiūriu; 

• Atlikti patikrinimus, prižiūrėti, kaip šalinami jų metu nustatyti trūkumai; 

• Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus bei ginti Lietuvos interesus laiku pateikiant 

reikiamas išvadas, ataskaitas, deklaracijas ar kitą informaciją; 

• Tvarkyti VATESI kompetencijai priskirtus valstybės informacinius išteklius; 

• Rengti teisės aktų, susijusių su branduolinės energetikos sauga ir VATESI veikla, 

projektus; 

• Konsultuoti branduolinės energetikos saugos klausimais; 

• Vertinti kaimyninių šalių branduolinių elektrinių saugą ir teikti išvadas kitoms Lietuvos 

institucijoms dėl kaimyninių šalių branduolinių elektrinių saugos užtikrinimo; 

• Pasirengti branduolinėms ir radiologinėms avarijoms, kurios gali įvykti Lietuvoje ir už 

jos ribų. 
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2 grafikas. Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros programa ir jos 

uždaviniai 

 
 

Numatomas rezultatas – tinkamai atliktos visos VATESI priskirtos branduolinės energetikos 

saugos valstybinio reglamentavimo ir priežiūros funkcijos. 

Programa prisideda įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-

72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, iniciatyvas Energetinio 

saugumo stiprinimo (242.2, 242.4) ir Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo 

sistemos (246.1) srityse. 

Programa dalyvauja įgyvendinant Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. 

kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 

nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 11.5.11 veiksmą „Telkti tarptautinę paramą Lietuvos 

pozicijai dėl Astravo AE ir užtikrinti koordinuotą Lietuvos institucijų dalyvavimą sprendžiant 

branduolinės saugos ir aplinkosaugos klausimus ES institucijose, tarptautinėse organizacijose ir 

dvišalių santykių darbotvarkėse“. Taip pat prisideda įgyvendinant 11.5.16 veiksmą „Pradėti 

išmontuoti Ignalinos atominės elektrinės reaktorių įrangą“. 

Programą numatoma vykdyti neribotai. 

Programos vykdytojas – visi VATESI darbuotojai: valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai 

ir pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai. 

Programos koordinatorius – VATESI viršininkas Michail Demčenko, tel.: (8 5) 266 1621, el. 

paštas: Michail.Demcenko@vatesi.lt. 

 

03 Energetikos valstybės veiklos sritis

03-001 Branduolinės energetikos saugos 
reglamentavimo ir priežiūros programa

03-001-11-01 Autorizuoti Valstybinei atominės 
energetikos saugos inspekcijai priskirtos priežiūros 

srities veiklas ir vykdyti jų priežiūrą

03-001-11-02 Tobulinti branduolinės energetikos 
saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą

03-001-11-03 Vertinti kaimyninių šalių 
branduolinių elektrinių atitikimą tarptautinių saugos 

standartų reikalavimams ir pasirengti 
branduolinėms ir radiologinėms avarijoms

mailto:Michail.Demcenko@vatesi.lt
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3.1 lentelė. 2022–2024 metų 03-001 Branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir 

kitos lėšos (tūkst. eurų) 

Valstybės 

veiklos srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

03-001-11-01 

(T) 

Uždavinys: 

Autorizuoti Valstybinei atominės 

energetikos saugos inspekcijai priskirtos 

priežiūros srities veiklas ir vykdyti jų 

priežiūrą 

1495 1477 1319 18 1492 1472 1317 20 1492 1472 1317 20  

03-001-11-01-

01 (TP) 

Priemonė: 

Vykdyti branduolinės energetikos srities 

veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais licencijavimo procesus ir priimti 

sprendimus dėl licencijų išdavimo ar 

pakeitimo 

226 226 196 0 226 226 196 0 226 226 196 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.5.16. 

veiksmas 

03-001-11-01-

02 (TP) 

Priemonė: 

Išnagrinėti ir įvertinti pateiktas ataskaitas, 

projektus ir kitus saugos pagrindimo 

dokumentus branduolinės energetikos 

saugos požiūriu 

726 726 664 0 721 721 662 0 721 721 662 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.5.16. 

veiksmas 

03-001-11-01-

03 (TP) 

Priemonė: 

Atlikti patikrinimus, prižiūrėti, kaip 

šalinami jų metu nustatyti trūkumai 

204 204 187 0 204 204 187 0 204 204 187 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.5.16. 

veiksmas 

03-001-11-01-

04 (TP) 

Priemonė: 

Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus bei 

ginti Lietuvos interesus laiku pateikiant 

reikiamas išvadas, ataskaitas, deklaracijas 

ar kitą informaciją 

271 271 248 0 271 271 248 0 271 271 248 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.5.16. 

veiksmas 

03-001-11-01-

05 (TP) 

Priemonė: 

Tvarkyti VATESI kompetencijai priskirtus 

valstybės informacinius išteklius 

68 50 24 18 70 50 24 20 70 50 24 20 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.3.2. 

veiksmas 

03-001-11-02 

(T) 

Uždavinys: 

Tobulinti branduolinės energetikos saugos 

reglamentavimo ir priežiūros sistemą 

394 394 361 0 394 394 361 0 394 394 361 0  
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03-001-11-02-

01 (TP) 

Priemonė: 

Rengti teisės aktų, susijusių su branduolinės 

energetikos sauga ir VATESI veikla, 

projektus 

341 341 312 0 341 341 312 0 341 341 312 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.5.16. 

veiksmas 

03-001-11-02-

02 (TP) 

Priemonė: 

Konsultuoti branduolinės energetikos 

saugos klausimais 

53 53 49 0 53 53 49 0 53 53 49 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.5.16. 

veiksmas 

03-001-11-03 

(T) 

Uždavinys: 

Vertinti kaimyninių šalių branduolinių 

elektrinių atitikimą tarptautinių saugos 

standartų reikalavimams ir pasirengti 

branduolinėms ir radiologinėms avarijoms 

273 215 196 58 215 215 196 0 215 215 196 0  

03-001-11-03-

01 (TP) 

Priemonė 

Vertinti kaimyninių šalių branduolinių 

elektrinių saugą ir teikti išvadas kitoms 

Lietuvos institucijoms dėl kaimyninių šalių 

branduolinių elektrinių saugos užtikrinimo 

121 121 110 0 121 121 110 0 121 121 110 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.5.11. 

veiksmas 

03-001-11-03-

02 (TP) 

Priemonė 

Pasirengti branduolinėms ir radiologinėms 

avarijoms, kurios gali įvykti Lietuvoje ir už 

jos ribų 

152 94 86 58 94 94 86 0 94 94 86 0 Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 11.7.5. 

veiksmas 

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas, iš viso 
2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20 

 

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20 

 

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos              
 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 
             

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
             

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams 

 
             

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti ir 

kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant 

atskirus šaltinius) 

             

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 

             

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
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 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 

             

 Iš viso programos tęstinės veiklos 

priemonėms finansuoti 
2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20  

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės 

veiklos priemonėms 

2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20 
 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos priemonėms 

             

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 2162 2086 1876 76 2101 2081 1874 20 2101 2081 1874 20  

 

 

3.2 lentelė. 2021–2024 metų Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos, kurią vykdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 

uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) 

Valstybės 

veiklos 

srities, 

programos, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2021 metų 

asignavimai 
2022 metų asignavimai 

Numatomi 2023 metų 

asignavimai 

Numatomi 2024 metų 

asignavimai 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 

plėtros 

programos 

elemento kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

03-002-06-01-

01 

Priemonė: 

Užtikrinti, kad būtų suteikta 

mokslinės-techninės paramos 

organizacijų parama Valstybinei 

atominės energetikos saugos 

inspekcijai, vertinant projektus, 

susijusius su Ignalinos AE 

eksploatavimo nutraukimu 

- - - - - - - - 718,3 718,3 0 0 - - - -  

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas, iš viso 
                 

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
                 

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos         48,3* 48,3* 0 0      
 1.3. Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšos 
        670,0* 670,0* 0 0      

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir 

pajamų įmokos 
                 

 1.5. dotacijos savivaldybių 

biudžetams 
                 



11 

 

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos 

lėšos, nurodant atskirus šaltinius) 

                 

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 

                 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
                 

 Iš viso programos tęstinės veiklos 

priemonėms finansuoti 
        718,3* 718,3* 0 0      

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

tęstinės veiklos priemonėms 

                 

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

tęstinės veiklos priemonėms 
        718,3* 718,3* 0 0      

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2)         718,3* 718,3* 0 0      

* – finansuojama iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programos, finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų, kurią vykdo Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerija, o Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atlieka tinkamų finansuoti projektų išlaidų apmokėjimą. 
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4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 
Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas 

(Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

planas, NPP, 

PP) 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

 Veiklos tikslas 

03-001-11 Vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų užtikrintas 

aukštas branduolinės energetikos saugos lygis 

     

E-03-001-11-01 Antrojo ir aukštesnio lygio neįprastųjų įvykių pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių 

įvykių skalę (INES) skaičius 

0 0 0 0  

E-03-001-11-02 Atvejų, kai netaikiems tikslams naudojamos Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės 

medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės ar vykdomi moksliniai tyrimai ir 

taikomoji veikla, susijusi su branduolinio kuro ciklu, skaičius 

0 0 0 0  

 1 uždavinys 

03-001-11-01 (T) Autorizuoti VATESI priskirtos priežiūros srities veiklas ir vykdyti jų 

priežiūrą 

     

E-03-001-11-

01-01 

Pirmojo lygio įvykių (pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros Tarptautinę 

branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (toliau – INES skalę), susijusių su pakopinės 

apsaugos (angl. defence in depth) principo užtikrinimo trūkumais, skaičius 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

 

E-03-001-11-

01-02 

Pirmojo lygio įvykių (pagal INES skalę), susijusių su radionuklidų išmetimais ir apšvita 

jonizuojančiąja spinduliuote, skaičius 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

 

E-03-001-11-

01-03 

Pirmojo lygio įvykių (pagal INES skalę), susijusių su branduolinio saugumo įvykiais, 

skaičius 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

ne 

daugiau 

1 

 

 1 uždavinio 1 priemonė 

03-001-11-01-01 (TP) Vykdyti branduolinės energetikos srities veiklos su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo procesus ir priimti sprendimus 

dėl licencijų išdavimo ar pakeitimo 

     

R-03-001-11-

01-01-01 

Priimtų sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti licenciją teisės aktų nustatytais terminais 

dalis (procentais) 

100 100 100 100  

 1 uždavinio 2 priemonė      
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03-001-11-01-02 (TP) Išnagrinėti ir įvertinti pateiktas ataskaitas, projektus ir kitus 

saugos pagrindimo dokumentus branduolinės energetikos saugos požiūriu 

R-03-001-11-

01-02-01 

Tinkamai išnagrinėtų ir įvertintų saugą pagrindžiančių bei kitų saugos požiūriu aktualių 

dokumentų dalis (procentais) 

100 100 100 100  

 1 uždavinio 3 priemonė 

03-001-11-01-03 (TP) Atlikti patikrinimus, prižiūrėti, kaip šalinami jų metu nustatyti 

trūkumai 

     

R-03-001-11-

01-03-01 

VATESI metinio patikrinimų plano įvykdymas (procentais) 100 100 100 100  

R-03-001-11-

01-03-02 

Poveikio priemonių taikymo dokumentuose nurodytais terminais pašalintų pažeidimų dalis 

(procentais) 

100 100 100 100  

 1 uždavinio 4 priemonė 

03-001-11-01-04 (TP) Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus bei ginti Lietuvos 

interesus laiku pateikiant reikiamas išvadas, ataskaitas, deklaracijas ar kitą 

informaciją 

     

R-03-001-11-

01-04-01 

Laiku VATESI parengtų ir Tarptautinei atominės energijos agentūrai, Europos Komisijai ir 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateiktų išvadų, ataskaitų, 

deklaracijų ar kitos informacijos branduolinio ginklo neplatinimo srityje dalis (procentais) 

100 100 100 100  

 1 uždavinio 5 priemonė 

03-001-11-01-05 (TP) Tvarkyti VATESI kompetencijai priskirtus valstybės 

informacinius išteklius 

     

R-03-001-11-

01-05-01 

VATESI darbuotojų, vykdančių branduolinės energetikos saugos valstybinę priežiūrą, 

prieinamumo prie visų VATESI informacinių sistemų užtikrinimo dalis (procentais) 

96 96 96 96  

 2 uždavinys 

03-001-11-02 (T) Tobulinti branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir 

priežiūros sistemą 

     

E-03-001-11-

02-01 

Branduolinės energetikos saugos teisės aktų neatitikčių tarptautinėms sutartims, Europos 

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktams skaičius 

- 0 0 0  

 2 uždavinio 1 priemonė 

03-001-11-02-01 (TP) Rengti teisės aktų, susijusių su Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos veikla ar branduolinės energetikos sauga, projektus 

     

R-03-001-11-

02-01-01 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros metiniame 

plane nustatytų darbų apimties įvykdymas (procentais) 

100 100 100 100  

 2 uždavinio 2 priemonė 

03-001-11-02-02 (TP) Konsultuoti branduolinės energetikos saugos klausimais 

     

R-03-001-11-

02-02-01 

Konsultacijų suteikimas ūkio subjektams teisės aktų nustatytais terminais (procentais) 90 90 90 90  
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 3 uždavinys 

03-001-11-03 (T) Vertinti kaimyninių šalių branduolinių elektrinių atitikimą 

tarptautinių saugos standartų reikalavimams ir pasirengti branduolinėms ir 

radiologinėms avarijoms 

     

E-03-001-11-

03-01 

Kokybiškai parengtų ir Lietuvos institucijoms laiku pateiktų išvadų įvertinant gautą 

informaciją apie kaimyninių šalių branduolinių elektrinių saugos užtikrinimą dalis 

(procentais) 

- 100 100 100  

 3 uždavinio 1 priemonė 

03-001-11-03-01 (TP) Vertinti kaimyninių šalių branduolinių elektrinių saugą ir teikti 

išvadas kitoms Lietuvos institucijoms dėl kaimyninių šalių branduolinių elektrinių 

saugos užtikrinimo 

     

R-03-001-11-

03-01-01 

Įvertintų gautų kaimyninių šalių branduolinių elektrinių saugą pagrindžiančių dokumentų 

dalis (procentais) 

- 100 100 100  

 3 uždavinio 2 priemonė 

03-001-11-03-02 (TP) Pasirengti branduolinėms ir radiologinėms avarijoms, kurios 

gali įvykti Lietuvoje ir už jos ribų 

     

R-03-001-11-

03-02-01 

Užtikrintas ankstyvojo pranešimo sistemos funkcionavimas (procentais) - 100 100 100  
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V SKYRIUS 

VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO FINANSUOJAMI PROJEKTAI 

IR 2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI 

 

5 lentelė. 2022–2024 metų valstybei svarbūs projektai, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai, tęstiniai 

investicijų projektai, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai 

įgyvendinti skirtos priemonės ir projektai ir asignavimai jiems įgyvendinti (tūkst. eurų) 

Projek

to tipas 

Nacionalin

ė PP, 

nacionalinė

s PP 

valdytojas 

Priemo

nės / 

projek

to 

kodas 

Įstaigos  

(projekto 

vykdytojo)  

pavadinim

as 

Projekto 

pavadini

mas 

Įgyvendinimo 

terminai (metais) 

Bendra projekto 

vertė 

Likutinė vertė  

iki 2021 metų 

Planuojama 

panaudoti  

2021 metais 

2022 metais 2023  metais 2024 metais 

pradžia pabaiga 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

- - 

1D.07/

01/VA

T.06 

Valstybinė 

atominės 

energetikos 
saugos 

inspekcija 

(VATESI) 

Techninė 

parama 

VATESI 
eksploat

acijos 

nutrauki
mo 

srityje (6 

etapas) 

2011 2024 - - - - - - - - - 718,3* - - 

Iš viso projektams - - - - - - - - - - - 718,3 - - 

* – finansuojama iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programos, finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų, kurią vykdo Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerija, o Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra atlieka tinkamų finansuoti projektų išlaidų apmokėjimą. 
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6 lentelė. 2022–2024 metų valstybei svarbių projektų, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojamų įstaigos vykdomų projektų, tęstinių 

investicijų projektų, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai 

įgyvendinti skirtų priemonių ir projektų stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Priemonės / 

projekto kodas 

Įstaigos 

(projekto 

vykdytojo)  

pavadinimas 

Priemonės / 

projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

terminai (metais) Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Valstybei svarbių 

projektų stebėsenos 

rodiklių 

pavadinimai ir 

matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės 
Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas (PP 

/ NPP) 
pradžia pabaiga 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1D.07/01/VAT.06 
Valstybinė atominės 

energetikos saugos 
inspekcija (VATESI) 

Techninė parama 
VATESI eksploatacijos 

nutraukimo srityje (6 

etapas) 

2011 2024 - - - - - - - 
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VI SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Tam, kad tinkamai vykdytų galutinai sustabdytų Ignalinos AE energijos blokų ir jų eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą, radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo įrenginių statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrą, kaimyninių šalių esamų ir planuojamų branduolinių elektrinių branduolinės saugos 

užtikrinimo analizę bei kitas jai priskirtas funkcijas, VATESI privalo turėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų. 

2017– 2019 m. atlikus VATESI funkcijų ir darbo krūvio įvertinimą ir nuo 2018 m. liepos 3 d. Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui perdavus 

VATESI buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas, VATESI struktūra buvo atitinkamai pertvarkyta ir 9 pareigybėmis, arba 12 

procentų, sumažintas (optimizuotas) VATESI pareigybių skaičius (nuo pradinio pareigybių skaičiaus 75 iki 66). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 23 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 2019 m. VATESI viršininko nustatytas 

VATESI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius nuo 2019 m. vasario 27 d. yra 63 (iš jų vadovų – 15, 

specialiosios veiklos – 36, bendrosios veiklos – 12). Kartu su viršininku ir dviem jo pavaduotojais viso – 66 pareigybės. Šitas VATESI pareigybių 

skaičius yra optimalus ir atitinka įstaigai iškeltų užduočių mastą. Tačiau, 2021 metų gruodžio 30 dieną 8 pareigybės nebuvo užimtos. Iki šiol skelbiami 

atrankų konkursai teigiamų rezultatų nedavė. Tarp to priežasčių buvo ir ribotas darbo užmokesčio fondas, kuris neleido nustatyti VATESI specialistams 

pagrindinėms kategorijoms konkurencingų atlyginimų. Tikimės, kad prie šio klausimo sprendimo prisidės 2022 metams skirtos papildomos lėšos, taip 

pat ir po 2 lentele indikuojamu papildomu asignavimų poreikiu 2023 ir 2024 metams skyrimas. 

 
 

7 lentelė. Informacija apie įstaigos (ministro valdymo srities įstaigų) žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

2021 metai 2022 metai 2023 metai 2024 metai 

Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i Pareigybių skaičius 

Iš
la

id
o

s 
d

a
rb

o
 

u
žm

o
k

es
či

u
i 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Valstybinė atominės 

energetikos saugos 

inspekcija 

66 53 1717 66 53 1876 66 53 1874 66 53 1874 

Iš viso  66 53 1717 66 53 1876 66 53 1874 66 53 1874 

 

 


