
VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS 2019–2021 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 M. 

ATASKAITA 

 

 

Eil. 

Nr. 

Prevencijos priemonės 

pavadinimas 
Įvykdymas Atsakingi vykdytojai 

Priemonės 

veiksmingumo 

įvertinimo kriterijus 

Priemonės 

veiksmingumo 

įvertinimo kriterijaus 

rezultatas 

1. Priemonės gaisro rizikos prevencijai: 

1.1. Organizuoti turimų gesintuvų 

patikrą. 

Taip Administravimo 

departamento Turto valdymo 

ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

Patikrinus kiekvienų 

metų II ketvirtį nerasta 

gesintuvų su pasibaigusiu 

galiojimo terminu. 

Nerasta gesintuvų su 

pasibaigusiu galiojimo 

terminu. 

Kriterijus pasiektas. 

1.2. Organizuoti gaisro aptikimo ir 

signalizacijos sistemų techninę 

priežiūrą.  

Taip Administravimo 

departamento Turto valdymo 

ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vedėjas 

Faktas. Signalizacija atliekant 

techninę priežiūrą 

suveikė tinkamai. 

Kriterijus pasiektas. 

1.3. Organizuoti priešgaisrinės saugos 

mokymus VATESI valstybės 

pareigūnams, valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis 

(toliau – darbuotojai) ir praktiškai 

išbandyti gesintuvų veikimą. 

Iš dalies 

įgyvendinta 

Administravimo 

departamento Turto valdymo 

ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vyriausiasis specialistas  

1. Apmokyta 90 procentai 

VATESI darbuotojų. 

2. Praktinio išbandymo 

metu neveikiančių 

gesintuvų nebuvo. 

Mokymai atlikti 2021 m. 

I ketv., gesintuvų 

praktinis išbandymas 

atidėtas dėl paskelbto 

karantino ir su tuo 

susijusių apribojimų, 

siekiant išvengti galimų 

kontaktų. 

2. Priemonės pavojingos užkrečiamos ligos rizikos prevencijai: 

2.1. Teikti informaciją VATESI 

darbuotojams, kaip elgtis 

pavojingos ir ypač pavojingos 

užkrečiamosios ligos (epidemijos ar 

pandemijos) atveju pagal sveikatos 

priežiūros įstaigų rekomendacijas. 

Taip Administravimo 

departamento Turto valdymo 

ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

Pavojingos ir ypač 

pavojingos užkrečiamos 

ligos (epidemijos ar 

pandemijos) atveju 

informuoti darbuotojai 

elektroniniu paštu. 

Dėl susidariusios 

ekstremaliosios situacijos 

dėl koronaviruso ligos 

COVID-19 pandemijos, 

parengtas Valstybinės 

atominės energetikos 

saugos inspekcijos 
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Eil. 

Nr. 

Prevencijos priemonės 

pavadinimas 
Įvykdymas Atsakingi vykdytojai 

Priemonės 

veiksmingumo 

įvertinimo kriterijus 

Priemonės 

veiksmingumo 

įvertinimo kriterijaus 

rezultatas 

darbuotojų apsaugos nuo 

užsikrėtimo koronaviruso 

liga COVID-19 

priemonių planas ir 

teiktos rekomendacijos 

darbuotojams 

elektroniniu paštu. 

Kriterijus pasiektas. 

3. Priemonės elektroninių ryšių teikimo ir (ar) komunikacijų sistemų sutrikimo ir (ar) gedimų, įskaitant dėl kibernetinių atakų rizikos 

prevencijai: 

3.1. Atlikti VATESI informacinių 

sistemų rizikos analizę. 

Taip Administravimo 

departamento Informacinių 

technologijų skyriaus vedėjas 

Faktas. VATESI informacinių 

sistemų rizikos 

įvertinimas atliktas 2020 

m. II ketv.  

Kriterijus pasiektas. 

5. Priemonės šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų šildymo sezono metu rizikos prevencijai: 

5.1. Šildymo sezono metu prižiūrėti, 

kad būtų pakankamas skaičius 

veikiančių elektrinių šildytuvų ar 

kondicionierių su šildymo funkcija. 

Taip Administravimo 

departamento Turto valdymo 

ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vyriausiasis specialistas 

Patikrinus kiekvienų 

metų III ketvirtį nerasta 

neveikiančių elektrinių 

šildytuvų ar 

kondicionierių su 

šildymo funkcija. 

Neveikiančių šildymo 

prietaisų ar 

kondicionierių su 

šildymo funkcija nėra. 

Kriterijus pasiektas. 

5.2. Organizuoti kondicionierių 

techninės priežiūros atlikimą. 

Taip Administravimo 

departamento Turto valdymo 

ir viešųjų pirkimų skyriaus 

vedėjas 

Faktas. Kondicionierių techninė 

priežiūra atlikta 2020 m. 

III ketv. 

Kriterijus pasiektas. 

6. Priemonės, skirtos pasirengti ekstremaliųjų situacijų, susijusių su branduolinėmis avarijomis, valdymui valstybės lygiu: 

6.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti 

Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos ekstremalių 

Taip Transportavimo ir radiacinės 

saugos skyriaus vyriausiasis 

inspektorius TRS-3 

Atlikti pakeitimai (jei 

buvo poreikis). 

Planas peržiūrėtas, 

vykdomi pakeitimai. 
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situacijų valdymo branduolinių 

avarijų atveju planą, patvirtintą 

VATESI viršininko 2012 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-

101 „Dėl teisės aktų, 

reglamentuojančių ekstremaliąsias 

situacijas Valstybinėje atominės 

energetikos saugos inspekcijoje, 

patvirtinimo“. 

Kriterijus dalinai 

pasiektas. 

6.2. Organizuoti VATESI Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro (toliau – 

ESOC) narių mokymą avarinės 

parengties klausimais, įskaitant ir 

civilinės saugos mokymus 

branduolinės avarijos ir taršos 

radioaktyviosiomis medžiagomis, 

pavojingo radioaktyvaus radinio ir 

kitos radiologinės avarijos ir įvykio 

atvejais.  

Taip Transportavimo ir radiacinės 

saugos skyriaus vyriausiasis 

inspektorius TRS-3 

Per 3 metų laikotarpį 

apmokyti 95 procentai 

VATESI ESOC narių. 

2019–2020 m. 

apmokytas 81 proc. 

VATESI ESOC narių. 

Tikėtina, kad per 3 metų 

laikotarpį kriterijus bus 

pasiektas. 

6.3. Dalyvauti Europos Komisijos 

(toliau – EK), Tarptautinės 

atominės energijos agentūros 

(toliau – TATENA) ir kitų 

institucijų ir (ar) organizacijų 

organizuojamuose tarptautinėse 

avarinės parengties pratybose ir jas 

koordinuoti (vadovaujantis 

konvencijomis ir dvišaliais 

susitarimais). 

Taip Transportavimo ir radiacinės 

saugos skyriaus vyriausiasis 

inspektorius TRS-3 

Dalyvauta ne mažiau nei 

90% visų organizuojamų 

TATENA ir EK pratybų.  

2020 m. dalyvauta visose 

(7 iš 7) TATENA ir EK 

organizuotose pratybose: 

2020-03-10 dalyvauta 

TATENA ConvEx-1b 

ryšio patikrinimo 

pratybose. 

2020-04-20 dalyvauta 

ECURIE ryšio 

patikrinimo pratybose. 
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pavadinimas 
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veiksmingumo 
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2020-05-12 dalyvauta 

tarptautinėse ConvEx-2a 

pratybose. 

2020-10-14 dalyvauta 

TATENA ConvEx-1a 

ryšio patikrinimo 

pratybose. 

2020-11-16 dalyvauta 

ECURIE ryšio 

patikrinimo pratybose. 

2020-11-25 dalyvauta 

tarptautinėse ECUREX-

2020 pratybose. 

2020-12-09 dalyvauta 

tarptautinėse ConvEx-2c 

pratybose. 

Kriterijus pasiektas ir 

viršytas. 

6.4. Organizuoti avarinės parengties 

pratybas. 

Taip Transportavimo ir radiacinės 

saugos skyriaus vyriausiasis 

inspektorius TRS-3 

Per einamus metus 

organizuotos 1 avarinės 

parengties pratybos. 

2020 m. VATESI buvo 

organizuotos 1 pratybos, 

kurių metu buvo 

aktyvuotas VATESI 

ESOC ir organizuojama 

jo veikla: dalyvauta 

tarptautinėse ConvEx-2c 

pratybose. 

Kriterijus pasiektas. 

6.5. Prižiūrėti ir tobulinti VATESI 

ESOC įrangą ir darbo vietas. 

Taip Transportavimo ir radiacinės 

saugos skyriaus vyriausiasis 

inspektorius TRS-3; 

Pratybų metu nenustatyta 

neveikianti VATESI 

ESOC įranga. 

Pratybų metu nebuvo 

nustatyta neveikianti 

ESOC įranga. 
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Transportavimo ir radiacinės 

saugos skyriaus vyriausiasis 

inspektorius TRS-4 

Kriterijus pasiektas. 

6.6. Organizuoti VATESI ankstyvojo 

pranešimo specialisto (toliau – 

APS) veiklą. 

Taip Transportavimo ir radiacinės 

saugos skyriaus vyriausiasis 

inspektorius TRS-4 

1. Laiku įvykdyti ryšio 

patikrinimo testai. 

2. Nenustatyti atvejai, kai 

laiku nebuvo patvirtintas 

APS įrangos naudojimo 

grafikas. 

1. Ryšio patikrinimo 

testai pagal TATENA 

pratybų ataskaitas ir 

WebECURIE duomenis 

įvykdyti laiku.  

2. Atvejų, kai nebuvo 

parengtas APS įrangos 

naudojimo grafikas, 

nenustatyta. 

Kriterijus pasiektas. 

 

___________________ 


