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VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS  

2016–2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2018 m. ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos priemonių planas (toliau – Planas) nustato pasirengimo ekstremaliosioms 

situacijoms priemones, skirtas ekstremaliosioms situacijoms išvengti ar jų susidarymo galimybei 

sumažinti, o susidarius ekstremaliajai situacijai – jos padariniams sušvelninti (toliau – prevencijos 

priemonės), jų įvykdymo terminus bei vykdytojus, prevencijos priemonių efektyvumo įvertinimo 

kriterijus bei šio įvertinimo tvarką.  

2. Plano tikslai: 

2.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį); 

2.2. gerinti pasirengimą reaguoti ir likviduoti ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų 

padarinius; 

2.3. didinti saugumą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir gerinti 

visuomenės savisaugos kultūros lygį. 

3. Planas peržiūrimas ir, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, 

galimiems pavojams, faktinėms aplinkybėms, nustačius, kad tęstinės prevencinės priemonės 

neveiksmingos (nepasiekia savo tikslo) atnaujinamas kiekvienų metų I ketvirtį. 

4. Kiekvienų metų I ketvirtį Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas parengia informaciją apie įgyvendintas prevencijos priemones, jų įgyvendinimo 

rezultatus, jei buvo neįgyvendintų priemonių – priežastis, dėl kurių planuotos priemonės 

neįgyvendintos, ir pateikia šią informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie 

Vidaus reikalų ministerijos. Kartu pateikiama ir informacija apie prevencijos priemonių 

veiksmingumą. 

 

II SKYRIUS 

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ NUSTATYMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO PAGRINDAI 

 

5. Prevencijos priemones Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – 

VATESI) nustato pagal atliktą Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 1 priedas), kurioje 

nustatyti galimi pavojai, turintys didelę ir  vidutinę riziką.  

6. Valstybės lygiu ekstremaliųjų situacijų prevenciją VATESI vykdo jos kompetencijai 

priskirtoje srityje vadovaudamasi šių ekstremaliųjų situacijų valdymą reglamentuojančiais teisės 

aktais. 

 

III SKYRIUS  

PAGRINDINĖS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

7. VATESI vykdomos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės nurodytos lentelėje. 

 



IV SKYRIUS  

PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMO ĮVERTINIMAS 

 

8. Kiekvienų metų I ketvirtį Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas: 

8.1. peržiūri, ar prevencijos priemonės buvo įgyvendintos ir, ar įgyvendinamos tęstinės 

priemonės; 

8.2. jei prevencijos priemonės nebuvo įgyvendintos arba neįgyvendinamos tęstinės 

priemonės, nurodo priežastis arba paprašo šias priežastis nurodyti  prevencijos priemones 

įgyvendinančių asmenų (atsakingų vykdytojų); 

8.3 jei priemonės buvo įgyvendintos arba, jei jos yra tęstinės, įvertinama atitiktis priemonės 

veiksmingumo įvertinimo kriterijui. Jei veiksmingumo kriterijus nepasiektas, laikoma, kad priemonė 

yra neveiksminga – nepasiekė savo tikslo – ir rengiamas koreguojančios priemonės; 

8.4. informaciją apie šiame punkte nurodytą įvertinimą ir koreguojančias priemones pateikia 

VATESI viršininkui tarnybiniu raštu iki balandžio 1 dienos. 

 

 

 



Lentelė. VATESI ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės Priemonės veiksmingumo 

įvertinimo kriterijus 

Eil. 

Nr. Prevencijos priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metais), 

įvykdymo terminas Atsakingi vykdytojai 

 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

1. Priemonės gaisro atveju: 

1.1. Atlikti turimų gesintuvų priežiūrą, jei yra 

pasibaigęs galiojimo terminas, nupirkti 

naujus gesintuvus. 

- II ketvirtis II ketvirtis Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

1. Patikrinus kiekvienų 

metų I ketvirtį nerasta  

gesintuvų su pasibaigusiu 

galiojimo terminu. 

2. Pratybų ir realaus gaisro 

atveju nebuvo 

neveikiančių gesintuvų.  

1.2. Organizuoti gaisro aptikimo ir 

signalizacijos sistemų techninės priežiūros 

paslaugų įsigijimą. 

- I ketvirtis I ketvirtis Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Pratybų ir realaus gaisro 

atveju signalizacija 

suveikė tinkamai 

1.3. Organizuoti gaisrinės saugos mokymus ir 

pratybas VATESI valstybės pareigūnams, 

valstybės tarnautojams ir darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – 

darbuotojai). 

- II ketvirtis – Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas  

1. Apmokyta 95 procentai 

VATESI darbuotojų. 

2. Pratybų metu 

nepadaryta klaidų, 

susijusių su 

žmogiškaisiais veiksniais. 

2. Priemonės elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų atvejais: 

2.1. Peržiūrėti ir, jei reikia, atnaujinti kontaktus 

asmenų, kurie nuomoja elektros energijos 

generatorių. 

- II ketvirtis II ketvirtis Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Pratybų metu ar realaus 

gedimo atveju nenustatyta 

neatnaujintų kontaktų 

3. Priemonės šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų šildymo sezono metu atvejais: 

3.1. Gresiant ar susidarius šilumos energijos 

tiekimo sutrikimui ir (ar) gedimui šildymo 

sezono metu prižiūrėti, kad būtų 

pakankamas skaičius veikiančių elektrinių 

šildytuvų ar kondicionierių su šildymo 

funkcija. 

IV ketvirtis III ketvirtis III ketvirtis Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Pratybų metu ar realaus 

gedimo atveju nerasta  

neveikiančių šildymo 

priemonių 



Lentelė. VATESI ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės Priemonės veiksmingumo 

įvertinimo kriterijus 

Eil. 

Nr. Prevencijos priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metais), 

įvykdymo terminas Atsakingi vykdytojai 

 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

3.2. Atlikti kondicionierių techninę priežiūrą. - II ketvirtis II ketvirtis Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Faktas 

4. Priemonės visuomenės neramumų, susibūrimų ir riaušių atvejais: 

4.1. Prižiūrėti, kad VATESI avarinis išėjimas ir 

įėjimas būtų laisvai praeinamas. 

Nuolat Nuolat Nuolat Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Pratybų metu ar realiu 

atveju, praėjimas laisvai 

praeinamas. 

5.  Priemonės pastatų griuvimo atvejais: 

5.1. Parengti atmintinę darbuotojams, kaip 

elgtis pastatų griuvimo atveju, ir ją 

paskelbti VATESI vidiniame tinkle; 

darbuotojų žinias šioje srityje patikrinti 

civilinės saugos mokymų metu 

- IV ketvirtis - Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Ne mažiau nei 80% 

darbuotojų žinios 

įvertintos teigiamai 

6. Priemonės geologinio reiškinio (stiprus žemės drebėjimas) atveju: 

6.1. Parengti atmintinę darbuotojams, kaip 

elgtis stipraus žemės drebėjimo atveju, ir ją 

paskelbti VATESI vidiniame tinkle; 

darbuotojų žinias šioje srityje patikrinti 

civilinės saugos mokymų metu 

- IV ketvirtis - Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Ne mažiau nei 80% 

darbuotojų žinios 

įvertintos teigiamai 

7. Priemonės stichinio meteorologinio reiškinio (maksimalus vėjo greitis, smarkus lietus, kruša, smarkus snygis, pūga, lijundra, smarkus 

sudėtinis apšalas, speigas, tirštas rūkas) atveju: 

7.1. Parengti atmintinę darbuotojams, kaip 

elgtis stichinio meteorologinio reiškinio 

atveju, ir ją paskelbti VATESI vidiniame 

tinkle; darbuotojų žinias šioje srityje 

patikrinti civilinės saugos mokymų metu 

- IV ketvirtis - Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Ne mažiau nei 80% 

darbuotojų žinios 

įvertintos teigiamai 

8. Priemonės stichinio hidrologinio reiškinio (stichinis potvynis) atveju: 



Lentelė. VATESI ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės Priemonės veiksmingumo 

įvertinimo kriterijus 

Eil. 

Nr. Prevencijos priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metais), 

įvykdymo terminas Atsakingi vykdytojai 

 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

8.1. Parengti atmintinę darbuotojams, kaip 

elgtis stichinio hidrologinio reiškinio 

atveju, ir ją paskelbti VATESI vidiniame 

tinkle; darbuotojų žinias šioje srityje 

patikrinti civilinės saugos mokymų metu 

- IV ketvirtis - Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Ne mažiau nei 80% 

darbuotojų žinios 

įvertintos teigiamai 

9. Kitos priemonės: 

9.1. Aprūpinti VATESI pirmosios pagalbos 

rinkiniu ir teikti informaciją VATESI 

darbuotojams, kaip elgtis pavojingos ir 

ypač pavojingos užkrečiamosios ligos 

(epidemijos ar pandemijos) atveju. 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vyriausiasis 

specialistas 

Patikrinus nustatyta, kad 

vaistai ir priemonės 

tinkamos naudoti 

9.2. Organizuoti geriamojo vandens pristatymą 

esant centralizuoto vandens tiekimo 

sistemos sutrikimams. 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Administravimo 

departamento Turto 

valdymo ir viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

Vandens pristatymas (jei 

buvo poreikis) 

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

10.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos 

ekstremalių 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“. 

II ketvirtis IV ketvirtis IV ketvirtis Transportavimo ir 

radiacinės saugos skyriaus 

vyriausiasis inspektorius 

TRS-3 

Atlikti pakeitimai (jei 

buvo poreikis). 

10.2. Organizuoti VATESI Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro narių mokymą 

avarinės parengties klausimais, įskaitant ir 

civilinės saugos mokymus branduolinės 

avarijos ir taršos radioaktyviosiomis 

Pagal 

VATESI 

Ekstremalių

jų situacijų 

operacijų 

Pagal 

VATESI 

Ekstremali

ųjų 

situacijų 

 Pagal 

VATESI 

Ekstremali

ųjų 

situacijų 

Transportavimo ir 

radiacinės saugos skyriaus 

vyriausiasis inspektorius 

TRS-3 

Per 3 metų laikotarpį 

apmokyta 95 procentai 

VATESI Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centro 

narių. 



Lentelė. VATESI ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės Priemonės veiksmingumo 

įvertinimo kriterijus 

Eil. 

Nr. Prevencijos priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metais), 

įvykdymo terminas Atsakingi vykdytojai 

 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus 

radinio ir kitos radiologinės avarijos ir 

įvykio atvejais.  

centro narių 

mokymo 

programą  

operacijų 

centro 

narių 

mokymo 

programą “ 

operacijų 

centro 

narių 

mokymo 

programą“ 

10.3. 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). 

Pagal EK ir 

TATENA 

planus 

Pagal EK ir 

TATENA 

planus 

Pagal EK ir 

TATENA 

planus 

Transportavimo ir 

radiacinės saugos skyriaus 

vyriausiasis inspektorius 

TRS-3 

Dalyvauta ne mažiau nei 

90% visų organizuojamų 

TATENA ir EK pratybų.  

10.4. Organizuoti avarinės parengties pratybas. Pagal 

VATESI 

Ekstremalių

jų situacijų 

operacijų 

centro narių 

mokymo 

programą 

2015–2017 

metams 

Pagal 

VATESI 

Ekstremali

ųjų 

situacijų 

operacijų 

centro 

narių 

mokymo 

programą 

2015–2017 

metams 

Pagal 

VATESI 

Ekstremali

ųjų 

situacijų 

operacijų 

centro 

narių 

mokymo 

programą 

2017–2019 

metams 

Transportavimo ir 

radiacinės saugos skyriaus 

vyriausiasis inspektorius 

TRS-3 

Per einamus metus 

organizuotos 1 avarinės 

parengties pratybos. 

10.5. Prižiūrėti ir tobulinti VATESI 

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

įrangą ir darbo vietas. 

Nuolat Nuolat Nuolat Transportavimo ir 

radiacinės saugos skyriaus 

vyriausiasis inspektorius 

TRS-3; 

Transportavimo ir 

radiacinės saugos skyriaus 

Pratybų metu nenustatyta 

neveikianti VATESI 

Ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro įranga. 



Lentelė. VATESI ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės Priemonės veiksmingumo 

įvertinimo kriterijus 

Eil. 

Nr. Prevencijos priemonės pavadinimas 

Vykdymo laikotarpis (metais), 

įvykdymo terminas Atsakingi vykdytojai 

 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

vyriausiasis inspektorius 

TRS-4 

10.6. Organizuoti VATESI ankstyvojo 

pranešimo specialisto veiklą. 

Nuolat Nuolat Nuolat Transportavimo ir 

radiacinės saugos skyriaus 

vyriausiasis inspektorius 

TRS-4 

Laiku įvykdyti ryšio 

patikrinimo testai. 

Nenustatyti atvejai, kai 

laiku nebuvo patvirtintas 

APS įrangos naudojimo 

grafikas. 

 

 
________________________ 

 


