
VALSTYBIN ĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS 2016–2018 M. EKSTREMALI ŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS 
PRIEMONI Ų PLANO ĮGYVENDINIMO 2016 M. 

ATASKAITA 
 

Eil. 
Nr. 

Prevencijos priemonės pavadinimas Įvykdyta/ 
Neįvykdyta/ 

Atsakingi vykdytojai 
Priemonės 

veiksmingumo 
įvertinimo kriterijus 

Priemonės veiksmingumo 
įvertinimo kriterijaus 

rezultatas 
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. 

2016 m. 
įvykdyta 

(priemonė 
tęstinė) 

Administravimo 
departamento Turto 
valdymo ir viešųjų 
pirkimų skyriaus 
vedėjas 

Pratybų metu ar 
realaus gedimo atveju 
nerasta neveikiančių 
šildymo priemonių 

Šildymo sezono metu 
prižiūrima, kad būtų veikiantys 
elektriniai šildytuvai ir 
kondicionieriai su šildymo 
funkcija. 

4. Priemonės visuomenės neramumų, susibūrimų ir riauši ų atvejais: 

4.1. 
Prižiūrėti, kad VATESI avarinis išėjimas ir 
įėjimas būtų laisvai praeinamas. 

Įvykdyta 

Administravimo 
departamento Turto 
valdymo ir viešųjų 
pirkimų skyriaus 
vedėjas 

Pratybų metu ar realiu 
atveju, praėjimas 
laisvai praeinamas 

Nuolat prižiūrima, kad avarinis 
išėjimas ir įėjimas būtų laisvai 
praeinamas 

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. 

2016 m. 
įvykdyta 

(priemonė 
tęstinė) 

Administravimo 
departamento Turto 
valdymo ir viešųjų 
pirkimų skyriaus 
vyriausiasis 
specialistas 

Patikrinus nustatyta, 
kad vaistai ir 
priemonės tinkamos 
naudoti 

Pirmosios pagalbos rinkinys 
įsigytas 2015 m., pasibaigusio 
galiojimo laiko ir netinkamos 
kokybės medicinos pagalbos 
priemonių nėra  
Nebuvo poreikio, informuoti 
VATESI darbuotojus, kaip 
elgtis pavojingos ir ypač 
pavojingos užkrečiamosios 
ligos atveju. 

9.2. 
Organizuoti geriamojo vandens pristatymą 
esant centralizuoto vandens tiekimo sistemos 
sutrikimams. 

Įvykdyta 
Administravimo 
departamento Turto 
valdymo ir viešųjų 

Vandens pristatymas 
(jei buvo poreikis) 

Centralizuoto vandens tiekimo 
sistemos sutrikimų nebuvo. 
Esant vandens tiekimo 
sutrikimui įstaigoje yra 



Eil. 
Nr. 

Prevencijos priemonės pavadinimas Įvykdyta/ 
Neįvykdyta/ 

Atsakingi vykdytojai 
Priemonės 

veiksmingumo 
įvertinimo kriterijus 

Priemonės veiksmingumo 
įvertinimo kriterijaus 

rezultatas 
pirkimų skyriaus 
vedėjas 

geriamojo vandens atsarga bei 
sudaryta sutartis su tiekėju dėl 
geriamojo vandens pristatymo.  

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“. 

Įvykdyta 

Transportavimo ir 
radiacinės saugos 
skyriaus vyriausiasis 
inspektorius TRS-3 

Atlikti pakeitimai (jei 
buvo poreikis). 

Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos 
ekstremalių situacijų valdymo 
branduolinių avarijų atveju 
planas peržiūrėtas IV 
ketvirtyje, poreikio rengti plano 
pakeitimo projektą nebuvo.  

10.2. 

Organizuoti VATESI Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro 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.  

Įvykdyta 

Transportavimo ir 
radiacinės saugos 
skyriaus vyriausiasis 
inspektorius TRS-3 

Per 3 metų laikotarpį 
apmokyta 95 procentai 
VATESI 
Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų 
centro narių. 

 2016 m. apmokyti 33 VATESI 
Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro nariai, tai 
sudaro 87 procentus visų 
VATESI Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų centro narių.  

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). 

Įvykdyta 

Transportavimo ir 
radiacinės saugos 
skyriaus vyriausiasis 
inspektorius TRS-3 

Dalyvauta ne mažiau 
nei 90% visų 
organizuojamų 
TATENA ir EK 
pratybų.  

2016 m. VATESI 
Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų centro nariai 
dalyvavo dvejose EK ir 
ketveriose TATENA pratybose. 
Tai sudaro 100% visų 
organizuojamų TATENA ir EK 
pratybų. 

10.4. Organizuoti avarinės parengties pratybas. Įvykdyta 
Transportavimo ir 
radiacinės saugos 

Per einamus metus 
organizuotos 1 

2016 m. organizuotas VATESI 
Ekstremaliųjų situacijų 
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skyriaus vyriausiasis 
inspektorius TRS-3 

avarinės parengties 
pratybos. 

operacijų centro narių 
dalyvavimas TATENA 
ConvEx-2d pratybose. 

10.5. 
Prižiūrėti ir tobulinti VATESI Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų centro įrangą ir darbo 
vietas. 

Įvykdyta 

Transportavimo ir 
radiacinės saugos 
skyriaus vyriausiasis 
inspektorius TRS-3; 
Transportavimo ir 
radiacinės saugos 
skyriaus vyriausiasis 
inspektorius TRS-4 

Pratybų metu 
nenustatyta 
neveikianti VATESI 
Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų 
centro įranga. 

Pratybų metu nenustatyta 
neveikianti įranga. 
Nustačius, kad blogai veikia 
VATESI Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų centro 
kopijavimo aparatas, įsigytas 
naujas daugiafunkcinis 
aparatas, turintis kopijavimo 
funkciją. 

10.6. 
Organizuoti VATESI ankstyvojo pranešimo 
specialisto veiklą. 

Įvykdyta 

Transportavimo ir 
radiacinės saugos 
skyriaus vyriausiasis 
inspektorius TRS-4 

Laiku įvykdyti ryšio 
patikrinimo testai. 
Nenustatyti atvejai, 
kai laiku nebuvo 
patvirtintas APS 
įrangos naudojimo 
grafikas. 

Ryšio patikrinimo testai atlikti 
kiekvieną pirmadienį nuo 13:30 
iki 14:30. 
APS įrangos naudojimo 
grafikai patvirtinti 2016-02-29, 
2016-04-06, 2016-06-03, 2016-
06-14, 2016-08-01, 2016-09-02 
ir 2016-11-30. 

 
_______________________________________ 

 


