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Vilnius 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 
prevencijos įstatymas) 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis: 

1. T v i r t i n u Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose 
turi būti įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 
2.1. sritys, kurių atitikties Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 

3 dalyje nurodytiems kriterijams išsamus įvertinimas atliekamas, kiekvienais metais pasirenkamos 
asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę Valstybinėje atomines energetikos saugos 
inspekcijoje, suderinus su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininku, prioritetą 
teikiant veiklos sritims, preliminariai įvertinus atitinkančioms daugiausiai Korupcijos prevencijos 
įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų ir dažniausiai vykdomai veiklai; 

2.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose turi būti 
įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo 1.2.6 ir 1.2.8 papunkčiai įsigalioja 2017 m. 
lapkričio 1 dieną. 

3. P a v e d u   Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajai 
specialistei Sigitai Vinskienei su šiuo įsakymu elektroniniu būdu supažindinti Administravimo 
departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėją Ugnę Adomaitytę. 

 
Viršininkas                            Michail Demčenko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė  
 
U. Adomaitytė 
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VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VEIKLOS 

SRIČIŲ, KURIOSE TURI BŪTI ĮVERTINTA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 
TIKIMYBĖ, SĄRAŠAS 

 
1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viešojo administravimo (specialiosios) 

veiklos sritys: 
1.1. viešojo administravimo teisės aktų rengimas; 
1.2. administracinių paslaugų teikimas: 
1.2.1. licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 

dalyje išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas, kai galiojimo panaikinimas nėra taikomas 
kai poveikio priemonės už nustatytus pažeidimus;  

 
1.2.2. leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 

dalies 1–5 punktuose, išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas, kai galiojimo panaikinimas 
nėra taikomas kaip poveikio priemonė už nustatytus pažeidimus;  

Punkto pakeitimai: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 

1.2.3. leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 
dalies 6–7 punktuose, išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas, kai galiojimo panaikinimas 
nėra taikomas kaip poveikio priemonė už nustatytus pažeidimus; 

Punkto pakeitimai: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 

1.2.31. veiklos pagrįstumo vertinimas ir sprendimo dėl veiklos pripažinimo pagrįsta priėmimas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 9 straipsniu; 

Papildyta punktu: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.32. pranešimo, teikiamo vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 10 

straipsnio 2 dalimi, įvertinimas; 
Papildyta punktu: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.33. veiklos registravimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 

13 straipsniu, registruotos veiklos duomenų patikslinimas ar pakeitimas, veiklos registravimo 
panaikinimas, kai veiklos registravimo panaikinimas nėra taikomas kaip poveikio priemonė už 
nustatytus pažeidimus; 

Papildyta punktu: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.4. licencijų ir laikinųjų leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos radiacinės saugos 

įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1–4 punktuose, išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas,  galiojimo 
sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, kai galiojimo 
sustabdymas ir galiojimo panaikinimas nėra taikomi kaip poveikio priemonės už nustatytus 
pažeidimus, o galiojimo sustabdymo panaikinimas nėra taikomas po to, kai galiojimo sustabdymas 
buvo taikytas kaip poveikio priemonė; 
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Punkto pakeitimai: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.5. leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos radiacinės saugos 30 straipsnio 1 dalyje, 

išdavimas, galiojimo panaikinimas, kai galiojimo panaikinimas nėra taikomas kaip poveikio 
priemonės už nustatytus pažeidimus; 

Punkto pakeitimai: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.51. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodytas 

standartinio dokumento patvirtinimas, suderinimas, galiojimo panaikinimas, kai galiojimo 
panaikinimas nėra taikomas kaip poveikio priemonė už nustatytus pažeidimus; 

Papildyta punktu: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.52. branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 

radiacinės saugos eksperto pripažinimo pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo 
sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, kai galiojimo sustabdymas ir galiojimo 
panaikinimas nėra taikomi kaip poveikio priemonės už nustatytus pažeidimus, o galiojimo 
sustabdymo panaikinimas nėra taikomas po to, kai galiojimo sustabdymas buvo taikytas kaip 
poveikio priemonė, branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 
šaltiniais radiacinės saugos eksperto kvalifikacijos tobulinimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 8 dalies 2 punktu vertinimas; 

Papildyta punktu: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.53. branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų pripažinimo pažymėjimo  

išdavimas, pažymėjimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo 
panaikinimas, kai galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas nėra taikomi kaip poveikio 
priemonės už nustatytus pažeidimus, o galiojimo sustabdymo panaikinimas nėra taikomas po to, kai 
galiojimo sustabdymas buvo taikytas kaip poveikio priemonė; 

Papildyta punktu: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.2.6. sertifikatų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 221 

straipsnio 1 ir 2 dalyse, išdavimas ir galiojimo panaikinimas, kai galiojimo panaikinimas nėra 
taikomas kaip poveikio priemonė už nustatytus pažeidimus; 

 
1.2.7. atestavimo pažymėjimų fiziniams asmenims, siekiantiems mokyti radiacinės ir (ar) 

fizinės saugos šio Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodytus asmenis, dirbančius pas veiklos vykdytojus, vykdančius branduolinės energetikos srities 
veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte 
nurodytus asmenis,15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus branduolinės energetikos srities veiklą 
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančius asmenis, išdavimas, galiojimo sustabdymas, 
galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, kai galiojimo sustabdymas ir galiojimo 
panaikinimas nėra taikomi kaip poveikio priemonės už nustatytus pažeidimus, o galiojimo 
sustabdymo panaikinimas nėra taikomas po to, kai galiojimo sustabdymas buvo taikytas kaip 
poveikio priemonė, fizinių asmenų, turinčių atestavimo pažymėjimą, kvalifikacijos tobulinimo, 
vykdomo vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 3 
punktu, vertinimas; 

Punkto pakeitimai: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 
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1.2.8. branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimas ir atestatų 
išdavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 
14 punktu ir 501 straipsnio 9 dalimi; 

1.2.9. branduolinės energetikos objekto techninės specifikacijos derinimas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalimis; 

1.2.10. branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) aikštelės vertinimo 
ataskaitos derinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 
1 dalimi; 

1.2.11. branduolinės energetikos objektų modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų 
derinimas; 

1.2.12. branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos 
derinimas; 

1.2.13. nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo 
branduolinės energetikos objekto projekto įgyvendinti atliekamos saugos pagrindimo dokumentų 
derinimas;                  

1.2.14. atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano derinimas; 
1.2.15. priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programos derinimas; 
1.2.16. branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizės derinimas;                 
1.2.17. atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimas; 
1.2.18. periodinės branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo ataskaitos derinimas; 
1.2.19. galutinį panaudojimą patvirtinančių raštų išdavimas vadovaujantis Strateginių prekių 

eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklėmis 
ir Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, 
tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių 
kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo 
taisyklių patvirtinimo“; 

1.3. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos priežiūros sričiai priskirtų ūkio 
subjektų veiklos priežiūra: 

1.3.1.  ūkio subjektų konsultavimas ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems 
teisės aktų pažeidimams, atlikimas; 

1.3.2.  ūkio subjektų veiklos patikrinimai; 
1.3.3.  teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimas; 
 
1.3.4.  poveikio priemonių ūkio subjektams ir fiziniams asmenims taikymas, įskaitant po 

poveikio priemonių pritaikymo vykdomą veiklą, siekiant įsitikinti, kad pažeidimai yra pašalinti 
(pavyzdžiui, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas); 

Punkto pakeitimai: 

2018-10-03 įsakymas Nr. 22.3-230 

 
1.4. branduolinės energetikos objektų numatomos grėsmės ir numatomos grėsmės Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų nustatytų kiekių 
įsigijimui, turėjimui, naudojimui ir vežimui nustatymas ir persvarstymas;  

1.5. neįprastųjų įvykių prevencija, valdymas ir avarinė parengtis: 
1.5.1. avarinės parengties organizavimas; 
1.5.2. nepriklausomų branduolinės ir radiologinės avarijos priežasčių ir aplinkybių tyrimų 

atlikimas; 
1.5.3. neįprastųjų įvykių analizė ir klasifikacijos patvirtinimas; 
1.6. informacijos apie rastus, nustatytus ar sulaikytus paliktuosius jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinius, paliktąsias branduolinio kuro ciklo medžiagas, paliktąsias branduolines ir 
daliąsias medžiagas, radionuklidais užterštus objektus, vartojamuosius gaminius ar medžiagas 
teikimas Tarptautinės atominės energijos agentūros branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų 
nelegalaus judėjimo duomenų bazei; 
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1.7. Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo 
Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos 
atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio 
Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, kuris pasirašytas 1973 m. 
balandžio 5 d. Briuselyje, ir Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, 
Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios 
Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos 
Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir 
Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, Papildomo protokolo įgyvendinimas; 

1.8. dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 
pagrindu.  

2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vidaus administravimo (bendrosios) 
veiklos sritys: 

2.1. žmogiškųjų išteklių valdymas; 
2.2. finansų valdymas; 
2.3. pirkimų planavimas, inicijavimas, organizavimas, vykdymas, priežiūra: 
2.3.1. pirkimų, atliekamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

planavimas, inicijavimas, organizavimas, vykdymas, priežiūra; 
2.3.2. pirkimų, atliekamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų 

gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, planavimas, inicijavimas, organizavimas, vykdymas, priežiūra; 
2.3.3. pirkimų, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas, planavimas, 
inicijavimas, organizavimas, vykdymas, priežiūra; 

2.4. įslaptintos informacijos administravimas; 
2.5. turto valdymas; 
2.6. prašymų, kurie nesusiję su administracinių paslaugų teikimu ar ūkio subjektų 

konsultavimu, skundų nagrinėjimas. 
 

____________________ 
 
Pakeitimai: 

1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. spalio 3 d. įsakymas 

Nr. 22.3-230 

 


