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VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VEIKLOS
SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO APRAŠYMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo aprašyme nurodoma:
1.1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, nurodytų
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose turi būti įvertinta
korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąraše, patvirtintame Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos (toliau – VATESI) viršininko 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-149 „Dėl
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose turi būti įvertinta
korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo patvirtinimo“, (toliau – VATESI veiklos sritis) atitiktis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytiems
kriterijams;
1.2. VATESI veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje
nurodytiems kriterijams (papildomas įvertinimas);
1.3. VATESI veiklos sričių atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6
dalyse nurodytiems kriterijams pagrindimas.
2. Siekiant, kad visi duomenys (išvados dėl korupcijos rizikos veiksnių ir jų pagrindimas)
būtų dėstomi nuosekliai viename dokumente, vadovaujantis Antikorupcinės aplinkos viešajame
sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo 7.4 dalies 1–3 pastraipomis, pasirinkta išsamiai
nagrinėti veiklos sritis nurodoma ir išsami jos analizė pateikiama Motyvuotoje išvadoje dėl
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo.
II SKYRIUS
VATESI VEIKLOS SRIČIŲ ATITIKTIS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 6
STRAIPSNIO 4 IR 6 DALYSE NURODYTIEMS KRITERIJAMS IR JOS
PAGRINDIMAS
3. Viešojo administravimo teisės aktų rengimo veiklos sritis atitinka Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų – daugiausia priima
sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:
3.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, VATESI įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka branduolinės saugos,
branduolinės energetikos objektų, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede
nurodytų branduolinių medžiagų nustatytų kiekių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės
saugos, branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat radiacinės saugos vykdant veiklą
branduolinės energetikos objektuose valstybinio reglamentavimo ir priežiūros funkcijas;
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3.2. vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 11 straipsnio 1 punktu, VATESI kuria ir
tobulina branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių
ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, taip pat branduolinių medžiagų apskaitos ir
kontrolės valstybinio reglamentavimo ir priežiūros sistemą, tvirtina šias sritis, įskaitant šio
įstatymo 4 straipsnyje nustatytas branduolinės saugos reglamentavimo sritis, reglamentuojančius
teisės aktus;
3.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1
punktu, VATESI įgyvendina valstybės radiacinės saugos politiką, vykdant branduolinės
energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, o, vadovaujantis šio
įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, vykdydama šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą funkciją,
susijusią su teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų, dirbančių branduolinės energetikos
objektuose, taip pat kitų asmenų, vykdančių veiklą branduolinės energetikos objektuose, ir
lankytojų radiacinės saugos reikalavimus, rengimu, šiuos teisės aktų projektus turi suderinti su
Sveikatos apsaugos ministerija. Konkretūs VATESI viršininko tvirtinami teisės aktai šioje srityje
nurodomi kitose Radiacinės saugos įstatymo nuostatose;
3.4. vadovaujantis 3.1, 3.2 ir 3.3 papunkčiuose nurodytomis nuostatomis ir Branduolinės
saugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos
taisyklių rengimo tvarkos aprašą, taip pat parengtus branduolinės saugos reikalavimus ir
branduolinės saugos taisykles tvirtina VATESI viršininkas. Vadovaujantis teisės aktų rengimą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytais principais, VATESI savarankiškai tvirtinami teisės aktai
teikiami išvadoms, pastaboms ir pasiūlymams kitiems suinteresuotiems subjektams ir visos šios
išvados, pastabos ir pasiūlymai yra įvertinami, tačiau galutinis sprendimas dėl branduolinės saugos
reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių priimamas VATESI viršininko.
4. Licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo, kai galiojimo panaikinimas nėra taikomas kai poveikio
priemonės už nustatytus pažeidimus, veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
4.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu:
4.1.1. vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikoje veikla su branduolinėmis medžiagomis ir kita branduolinės energetikos srities veikla
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galima tik turint įgaliotosios valstybės institucijos
išduotą licenciją [...]. Jeigu tokia veikla vykdoma be licencijos ar leidimo, ji laikoma neteisėta ir
užtraukia Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą teisinę atsakomybę;
4.1.2. vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, vykdyti veiklą,
nurodytą šio straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose, be licencijos [...] draudžiama;
4.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, licencijas [...]
nurodytus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, išduoda VATESI;
4.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – licencijai gauti pateikiamuose
dokumentuose (fizinės saugos užtikrinimo plane, suskirstymo į apsaugos zonas analizėje ir
apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąraše) yra detalių duomenų apie branduolinės energetikos
objektų fizinę saugą;
4.4. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai – 2016 metais atlikto vidaus audito metu pateikta
pastebėjimų ir rekomendacijų, susijusių su licencijų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22
straipsnio 1 dalyje, išdavimu.
5. Leidimų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5
punktuose, išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo, kai galiojimo panaikinimas nėra
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taikomas kai poveikio priemonė už nustatytus pažeidimus, veiklos sritis atitinka šiuos
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
5.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu:
5.1.1. vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikoje veikla su branduolinėmis medžiagomis ir kita branduolinės energetikos srities veikla
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galima tik turint įgaliotosios valstybės institucijos
išduotą licenciją arba leidimą. Jeigu tokia veikla vykdoma be licencijos ar leidimo, ji laikoma
neteisėta ir užtraukia Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą teisinę atsakomybę;
5.1.2. vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, vykdyti veiklą,
nurodytą šio straipsnio [...] 2 dalies 1–7 punktuose, be leidimo draudžiama;
5.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, licencijas ir
leidimus, nurodytus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, išduoda VATESI;
5.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – leidimui gauti pateikiamuose
dokumentuose (fizinės saugos užtikrinimo plane, suskirstymo į apsaugos zonas analizėje ir
apsaugos zonų ir jas sudarančių patalpų sąraše) yra detalių duomenų apie branduolinės energetikos
objektų fizinę saugą;
5.4. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai – 2016 metais atlikto vidaus audito metu pateikti
pastebėjimai ir rekomendacijos, susijusios su leidimų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22
straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, išdavimu.
6. Leidimų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6–7
punktuose, išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo, kai galiojimo panaikinimas nėra
taikomas kai poveikio priemonė už nustatytus pažeidimus, veiklos sritis atitinka šiuos
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
6.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu:
6.1.1. vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikoje veikla su branduolinėmis medžiagomis ir kita branduolinės energetikos srities veikla
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galima tik turint įgaliotosios valstybės institucijos
išduotą licenciją arba leidimą. Jeigu tokia veikla vykdoma be licencijos ar leidimo, ji laikoma
neteisėta ir užtraukia Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą teisinę atsakomybę;
6.1.2. vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, vykdyti veiklą,
nurodytą šio straipsnio [...] 2 dalies 1–7 punktuose, be leidimo draudžiama;
6.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, licencijas ir
leidimus, nurodytus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, išduoda VATESI;
6.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – nors nebuvo atvejų, kai įslaptinta
informacija buvo naudojama, tačiau tokiai veiklai rengiamame fizinės saugos užtikrinimo plane
galėtų būti informacijos, kuri turėtų būti įslaptinta.
7. Veiklos pagrįstumo vertinimo ir sprendimo dėl veiklos pripažinimo pagrįsta
priėmimo vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 9 straipsniu veiklos sritis atitinka šiuos
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
7.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
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apribojimu, nes, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, „vykdoma veikla
turi būti pagrįsta ir nurodyta [...] Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos sudarytame
ir interneto svetainėje paskelbtame pagrįstos veiklos rūšių sąraše“;
7.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 9 straipsniu, sprendimus, susijusius su
branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagrįstumo
vertinimu, priima VATESI.
8. Pranešimo, teikiamo vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 10 straipsnio 2
dalimi, įvertinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalyje nurodytus kriterijus:
8.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų –
atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti – nėra nei viešojo administravimo teisės aktų, nei vidaus
administravimo teisės aktų, kuriuose būtų detalizuota su šiuo klausimus susijusi veikla VATESI;
8.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu, nes, vadovaujantis, Radiacinės saugos įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, asmenys,
planuojantys vykdyti pagrįstą branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, privalo apie tai pranešti VATESI (išskyrus šiame straipsnyje nurodytus
atvejus, kai pranešimas nėra reikalingas);
8.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, nes, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 10 straipsniu 2 dalimi, pranešimai
teikiami tik VATESI, todėl ji savarankiškai priima sprendimus, susijusius su tokiu pranešimu.
9. Veiklos registravimo vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsniu,
registruotos veiklos duomenų patikslinimo ar pakeitimo, veiklos registravimo panaikinimo,
kai veiklos registravimo panaikinimas nėra taikomas kaip poveikio priemonė už nustatytus
pažeidimus, veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
9.1. Pripažintas netekusiu galios;
Punkto pakeitimai
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
9.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu, nes, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, asmuo,
atitinkantis šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, planuojantis vykdyti šio
įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą, turi pateikti
VATESI veiklai registruoti būtinus dokumentus;
9.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi ir 15 straipsniu.
10. Licencijų ir laikinųjų leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos radiacinės saugos
įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1−4 punktuose, išdavimo, patikslinimo, priedo pakeitimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, 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, veiklos sritis atitinka šiuos
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
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10.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, asmuo, atitinkantis
šio straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, gali vykdyti veiklą turėdamas licenciją ar laikinąjį
leidimą vykdyti veiklą, nenurodytą šio įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių
sąraše, pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytas licencijų ar laikinųjų leidimų rūšis, išskyrus veiklas,
nurodytas šio straipsnio 2 dalyje;
10.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsniu,
sprendimus dėl licencijų ar laikinųjų leidimų, nurodytų Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio
3 dalies 1–4 punktuose, priima VATESI;
10.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – nors nebuvo atvejų, kai įslaptinta
informacija buvo naudojama, tačiau, jei būtų aprašomos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio
apsaugai naudojamos priemonės, kurios naudojamos ir branduolinės energetikos objekto apsaugai,
tokia informacija būtų įslaptinta;
10.4. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
2017 metais atlikto vidaus audito metu pateikti pastebėjimai ir rekomendacijos, susijusios su
licencijų ir laikinųjų leidimų, nurodytų tuo metu galiojusio Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio
4 dalyje (atitinka dabar galiojančio Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1–4
punktuose nurodytas licencijas ir laikinuosius leidimus), išdavimu, kurios iš principo aktualios iš
šiuo metu.
11. Leidimų, nurodytų Radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje, išdavimo,
galiojimo panaikinimo, kai galiojimo panaikinimas nėra taikomas kaip poveikio priemonė
už nustatytus pažeidimus, veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalies 4 punkte nurodytą kriterijų (veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių
papildomų teisių suteikimu ar apribojimu) ir Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
5 punkte nurodytą kriterijų (daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo) – vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 1
dalimi, radioaktyviąsias medžiagas vežti Lietuvos Respublikoje, įvežti į Lietuvos Respubliką iš
trečiosios valstybės, išvežti iš Lietuvos Respublikos į trečiąją valstybę ir vežti tranzitu per Lietuvos
Respublikos teritoriją tarp trečiųjų valstybių galima tik turint sveikatos apsaugos ministro ir
VATESI nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, o vadovaujantis
Radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 3 ir 4 dalimis, asmenys, norintys gauti leidimą vežti
radioaktyviąsias medžiagas, kai numatoma radioaktyviąsias medžiagas vežti Lietuvos
Respublikoje, įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės, išvežti iš Lietuvos Respublikos
į trečiąją valstybę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją tarp trečiųjų valstybių, turi
pateikti VATESI nustatytos formos paraišką dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, o
VATESI dėl šio leidimo išdavimo priima sprendimą; šio leidimo galiojimas panaikinamas
VATESI vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 10 dalimi.
12. Radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto standartinio
dokumento patvirtinimo, suderinimo, galiojimo panaikinimo, kai galiojimo panaikinimas
nėra taikomas kaip poveikio priemonė už nustatytus pažeidimus, veiklos sritis atitinka
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų (veikla yra
susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu) ir
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų (daugiausia
priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo),
vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 2, 4, 5, 10 dalimis.
13. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimo pažymėjimo išdavimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, kai galiojimo
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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 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, vertinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
13.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu, nes, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, fizinis asmuo
gali būti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
radiacinės saugos ekspertu tik turėdamas VATESI jos nustatyta tvarka išduotą eksperto
pažymėjimą;
13.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi ir 5 dalimi.
14. Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų pripažinimo pažymėjimo
išdavimo, pažymėjimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo panaikinimo, 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,
veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus
kriterijus:
14.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu, nes, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, branduolinės
energetikos objektų dozimetrijos tarnybos turi būti pripažintos VATESI jos nustatyta tvarka ir
turėti šios reguliuojančiosios institucijos išduotą pripažinimo pažymėjimą;
14.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, nes, vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 5, 11, 12, 14, 16 dalimis
sprendimus priima VATESI.
15. Sertifikatų, nurodytų Branduolinės saugos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse,
išdavimo ir galiojimo panaikinimo, kai galiojimo panaikinimas nėra taikomas kaip poveikio
priemonė už nustatytus pažeidimus, veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
15.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų –
atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti – pastebėtina, kad sertifikatų išdavimas ir galiojimo
panaikinimas yra reglamentuoti Branduolinės saugos įstatymo 221, 241, 261 straipsniuose, taip pat
yra priimti Branduolinės saugos reikalavimai BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo,
branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“, patvirtinti VATESI
viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 22.3-133 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų
išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“, tačiau nėra VATESI vidaus administravimo teisės aktų, kurie
detalizuotų VATESI darbuotojų vidines procedūrines teises ir pareigas šioje srityje;
15.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – Branduolinės saugos įstatymo 221 straipsnio 5–11 dalyse nurodomos veiklos ir
subjektai, kuriems vykdyti veiklą reikalingi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti sertifikatai;
15.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
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patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 221 straipsnio 1 dalimi, sertifikatus
išduoda VATESI.
16. Atestavimo pažymėjimų fiziniams asmenims, siekiantiems mokyti radiacinės
saugos ir (ar) fizinės saugos 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, išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo, 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, vertinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
16.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, fizinis asmuo gali
mokyti radiacinės saugos šio 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 tik turėdamas VATESI jos nustatyta tvarka išduotą radiacinės saugos atestavimo
pažymėjimą;
16.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo (vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 27straipsnio 1 dalimi).
17. Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo ir
atestatų išdavimo vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 14
punktu ir 501 straipsnio 9 dalimi veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
17.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 501 straipsnio 4 dalimi, branduolinės
energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų pareigas gali eiti tik fiziniai asmenys, išlaikę
branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo egzaminą branduolinės
saugos, radiacinės saugos, fizinės saugos ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų
vykdymo srityje ir turintys galiojantį atestatą;
17.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 501 straipsnio 9 dalimi, atestavimo
egzaminą vykdo VATESI atestavimo komisija.
18. Branduolinės energetikos objekto techninės specifikacijos derinimo
vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalimis veiklos sritis
atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų (veikla
yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu) ir
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų (daugiausia
priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo) –
vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 25 str. 1–2 d., branduolinės (atominės) elektrinės
ar atskiro branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio branduolinio
reaktoriaus projektas pradedamas rengti po to, kai [...], ir po to, kai statytojas (užsakovas) parengia
ir su VATESI suderina atitinkamo objekto techninę specifikaciją; kitų branduolinės energetikos
objektų projektai rengiami po to, kai [...] ir kai šio objekto statytojas (užsakovas) parengia ir su
VATESI suderina branduolinės energetikos objekto techninę specifikaciją.
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19. Branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) aikštelės vertinimo
ataskaitos derinimo vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi
veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus
kriterijus:
19.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, prieš pradedant
rengti branduolinės energetikos objekto projektą, pritaikytą konkrečiai statybos vietai (aikštelei),
turi būti atlikta branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) saugos analizė ir
pagrindimas. Šios analizės ir pagrindimo rezultatai pateikiami branduolinės energetikos objekto
statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitoje, kuri turi būti suderinta su VATESI;
19.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, branduolinės
energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaita turi būti suderinta su VATESI.
20. Branduolinės energetikos objektų modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų
derinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
20.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės
energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“, patvirtintų
VATESI viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos
reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir
modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau – BSR-1.8.2-2015), 4 punktu, prieš
priimdamas sprendimus modifikuoti saugai svarbių branduolinės energetikos objekto
konstrukcijų, sistemų ir komponentų sudėtį ir (ar) savybes, eksploatavimo ribas ir sąlygas,
nurodytas branduolinės energetikos objekto projekte ir eksploatavimo technologiniame
reglamente, radiacinės kontrolės sistemą ir komponentus, fizinės saugos sistemas ir komponentus,
išmontuoti radionuklidais neužterštas konstrukcijas, sistemas ir komponentus, kurie nepatenka į
dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų branduolinės energetikos objekto galutinio
sustabdymo metu, aprašus arba eksploatavimo nutraukimo projektus, prieš priimdamas
sprendimus branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo
metu įgyvendinti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto
parengiamąsias veiklas (pavyzdžiui, izoliuoti saugos funkcijas nebeatliekančias konstrukcijas,
sistemas ar komponentus), taip pat prieš priimdamas sprendimus pakeisti licencijos turėtojo
organizacinę struktūrą, kai šie pakeitimai gali turėti įtakos branduolinės energetikos objekto
saugai, licencijos turėtojas turi šiuos sprendimus pagrįsti ir BSR-1.8.2-2015 nustatyta tvarka
suderinti su VATESI;
20.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis BSR-1.8.2-2015 9 punktu, dėl branduolinės energetikos objekto
modifikacijos dokumentų suderinimo sprendimą priima VATESI viršininkas arba VATESI
Priežiūros skyriaus vedėjas.
21. Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos
derinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
21.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 3 ir 4 dalimis,
branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programa privalo būti
suderinta su VATESI;
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21.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 3 ir 4 dalimis, sprendimą
dėl branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos suderinimo
priima VATESI.
22. Nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo
branduolinės energetikos objekto projekto įgyvendinti atliekamos saugos pagrindimo
dokumentų derinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalyje nurodytus kriterijus:
22.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi, nenumatytiems
projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto
projekto įgyvendinti ir kitais teisės aktuose ar branduolinės energetikos objekto projekte
nustatytais atvejais turi būti atliekama atskira saugos analizė ir pagrindimas, kurie įforminami
saugą pagrindžiančiuose dokumentuose; [...] VATESI viršininkas [...] priima sprendimą dėl šių
dokumentų derinimo;
22.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi, VATESI
viršininkas priima sprendimą dėl saugą pagrindžiančių dokumentų šiose srityje derinimo.
23. Atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano derinimo veiklos sritis atitinka
šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
23.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 14 dalyje nurodomi atvejai, kai būtina
atnaujinti ir suderinti atnaujintą radionuklidų išmetimo į aplinką planą;
23.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi, radionuklidų
išmetimo į aplinką planas turi būti atnaujinamas ir teikiamas suderinti VATESI ir Sveikatos
apsaugos ministerijai (pastebėtina, kad VATESI sprendimas yra atskiras ir jam priimti Sveikatos
apsaugos ministerijos sprendimo nereikia).
24. Priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programos derinimo
veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus
kriterijus:
24.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 21
straipsnio 3 dalimi, radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas parengia ir tvirtina Priežiūros po
radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programą, suderinęs ją su Aplinkos ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija ir VATESI;
24.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – VATESI vadovaujantis Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 21 straipsnio 3
dalimi priimamas sprendimas dėl Priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo
programos suderinimo yra atskiras ir jam kitų institucijų patvirtinimo nereikia.
25. Branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizės derinimo
veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus
kriterijus:
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25.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu:
25.1.1. vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 1 punktu,
„fizinės saugos užtikrinimo planas, teikiamas kartu su kitais paraiškos dokumentais gauti
licencijas, nurodytas šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose, turi būti parengtas
atsižvelgiant į [...] pareiškėjo ar licencijos turėtojo atliktą ir su Valstybine atominės energetikos
saugos inspekcija suderintą branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas
analizę [...]“;
25.1.2. vadovaujantis Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės
energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtintų
VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos
reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio
kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, prieš projektuojant branduolinės
energetikos objekto fizinės saugos sistemą turi būti atlikta projektuojamo branduolinės energetikos
objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizė;
25.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 1 punktu,
VATESI priima sprendimą dėl branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas
analizės derinimo;
25.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – branduolinės energetikos objekto
suskirstymo į apsaugos zonas analizėje pateikiami detalūs duomenys apie branduolinės
energetikos objektų fizinės saugos sistemą.
26. Atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimo veiklos sritis atitinka šiuos
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
26.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 21 straipsnio 8 dalimi, licencijos
turėtojas periodiškai, ne rečiau kaip kas 3 metai, taip pat pasikeitus numatomai grėsmei ar fizinės
saugos sistemos organizacinėms ar techninėms priemonėms, turi peržiūrėti ir atnaujinti fizinės
saugos užtikrinimo planus [...];
26.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 21 straipsnio 8 dalimi, atnaujintus
fizinės saugos planus derina VATESI;
26.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – atnaujintame fizinės saugos
užtikrinimo plane pateikiami detalūs duomenys apie branduolinės energetikos objektų fizinės
saugos sistemą.
27. Periodinės branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo ataskaitos
derinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
27.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 7, 71 dalimis, ne rečiau
kaip kas 10 metų po šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyto leidimo išdavimo
(išskyrus šiame įstatyme nurodytas išimtis) licencijos turėtojas privalo atlikti periodinę saugos
analizę ir pagrindimą ir parengti periodinę saugos vertinimo ataskaitą, kurią turi pateikti VATESI
peržiūrėti ir įvertinti;

11
27.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 76 dalimi, VATESI
priima sprendimą dėl periodinės saugos vertinimo ataskaitos suderinimo.
28. Galutinį panaudojimą patvirtinančių raštų išdavimo 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“, veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
28.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 9
straipsnio 1 dalimi, trečiosios šalies ar siuntimo licencijas išduodančios valstybės narės valstybės
institucijų prašymu juridiniam ar fiziniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens ir kitos
organizacijos filialui, importuojantiems arba įvežantiems strategines prekes, išduodamas galutinį
panaudojimą patvirtinantis dokumentas;
28.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir
siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, patvirtintų 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“, 10.3 papunkčiu, kai „importuojami arba įvežami į Reglamento I
priedą įtraukti branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga, galutinį panaudojimą patvirtinantį
raštą išduoda Ūkio ministerija kartu su Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija“.
29. Ūkio subjektų konsultavimo ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią
galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
29.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą kriterijų –
pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 dalies 1 punktu, ūkio subjektų konsultavimas ir
kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimas yra
priskiriamas prie ūkio subjektų priežiūros. Vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 28
straipsnio 3 dalimi, VATESI pagal kompetenciją konsultuoja licencijuojamą ar leidimais
reguliuojamą veiklą vykdančius asmenis atitinkamos licencijuojamos ar leidimais reguliuojamos
veiklos klausimais;
29.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – teisės aktuose nėra įpareigojimo VATESI teikiamas konsultacijas ar kitus
prevencinius veiksmus derinti su kitomis institucijomis.
30. Ūkio subjektų veiklos patikrinimų veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
30.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą kriterijų –
pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 dalies 2 punktu, ūkio subjektų patikrinimai yra
priskiriami prie ūkio subjektų priežiūros. VATESI ūkio subjektus tikrina vadovaudamasi
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Branduolinės energijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Branduolinės saugos įstatymo
12 straipsnio 2 dalies 3 punktu;
30.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – teisės aktuose nėra įpareigojimo VATESI vykdomų patikrinimų rezultatus tvirtinti
kitoms institucijoms. VATESI ūkio subjektus tikrina vadovaudamasi Branduolinės energijos
įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir Branduolinės saugos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3
punktu;
30.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – patikrinimų dokumentuose gali
būti reikalinga pateikti detalius duomenis apie fizinės saugos sistemą;
30.4. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant
užsakymus bei priimant kitus sprendimus) – 2018 m. įvykdyto vidaus audito metu pateikta
pastebėjimų ir rekomendacijų, susijusių su šia veiklos sritimi.
Punkto pakeitimai
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
31. Teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą
vertinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
31.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą kriterijų –
pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teisės aktų nustatyta tvarka
gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimo yra priskiriamas prie ūkio subjektų
priežiūros;
31.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimui
teisės aktuose nėra numatytas jokios kitos institucijos patvirtinimas;
31.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – gali būti reikalinga pateikti
detalius duomenis apie fizinės saugos sistemą, jei gauta informacija būtų susijusi su fizine sauga.
32. Poveikio priemonių ūkio subjektams ir fiziniams asmenims taikymo, įskaitant po
poveikio priemonių pritaikymo vykdomą veiklą, siekiant įsitikinti, kad pažeidimai yra
pašalinti (pavyzdžiui, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas), veiklos sritis atitinka
šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
32.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą kriterijų –
pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 2 dalies 4 punktu, poveikio priemonių taikymas
yra priskiriamas prie ūkio subjektų priežiūros;
32.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – VATESI poveikio priemones taiko vadovaudamasi Branduolinės energijos
įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Branduolinės saugos įstatymo 10 straipsnio 36 dalimi
ir kitais teisės aktais. Kitų institucijų patvirtinimai šiems veiksmams teisės aktuose nenumatyti;
32.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – poveikio priemonių taikymo
dokumentuose gali būti reikalinga pateikti detalius duomenis apie fizinės saugos sistemą;
32.4. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant

13
užsakymus bei priimant kitus sprendimus) – 2018 m. įvykdyto vidaus audito metu pateikta
pastebėjimų ir rekomendacijų, susijusių su šia veiklos sritimi.
Punkto pakeitimai
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
33. Branduolinės energetikos objektų numatomos grėsmės ir numatomos grėsmės
Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytų branduolinių medžiagų nustatytų kiekių
įsigijimui, turėjimui, naudojimui ir vežimui nustatymo ir persvarstymo veiklos sritis atitinka
šį Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų – naudojama
valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – nagrinėjama analitinė informacija, susijusi
su užsienio rizikos veiksnių ir grėsmių įvertinimu.
34. Avarinės parengties organizavimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
34.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą kriterijų –
pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas – vadovaujantis Branduolinės saugos
įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, pagrindiniai VATESI uždaviniai branduolinės saugos srityje –
sukurti ir nuolat tobulinti branduolinės saugos reglamentavimo sistemą, vertinti branduolinės
energetikos objektų ir veiklos, susijusios su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo
medžiagomis, saugą, išduoti licencijas ir leidimus, prižiūrėti, kaip laikomasi šio įstatymo. Avarinė
parengtis yra neatsiejamai susijusi su branduoline sauga (Branduolinės saugos įstatymo 4
straipsnio 4 punktas);
34.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – teisės aktuose nėra numatyta, jog VATESI sprendimams avarinės parengties
organizavimo srityje būtų reikalingas kitos institucijos patvirtinimas;
34.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės
įstaigos veiklos pažeidimų – 2017 m. vykdyto patikrinimo metu Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė keletą pasiūlymų dėl civilinės
saugos sistemos tobulinimo. Šie pasiūlymai buvo įgyvendinti.
Punkto pakeitimai
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
35. Nepriklausomų branduolinės ir radiologinės avarijos priežasčių ir aplinkybių
tyrimų atlikimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
35.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – vadovaujantis Branduolinės energijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi, VATESI [...]
atlieka nepriklausomus branduolinės ir radiologinės avarijos priežasčių ir aplinkybių tyrimus;
35.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – jei įvykis būtų susijęs su fizine
sauga ir būtų detalių duomenų apie fizinės saugos sistemą, tokia informacija būtų įslaptinta.
36. Neįprastųjų įvykių analizės ir klasifikacijos patvirtinimo veiklos sritis atitinka šį
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų – daugiausia
priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo –
vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi, VATESI nepriklausomai nuo
licencijos turėtojo analizuoja neįprastuosius įvykius ir, vadovaudamasi atlikta analize, galutinai
patvirtina jų klasifikaciją.
37. Informacijos apie rastus, nustatytus ar sulaikytus paliktuosius jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius, paliktąsias branduolinio kuro ciklo medžiagas, paliktąsias
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branduolines ir daliąsias medžiagas, radionuklidais užterštus objektus, vartojamuosius
gaminius ar medžiagas teikimo Tarptautinės atominės energijos agentūros branduolinių ir
radioaktyviųjų medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazei veiklos sritis atitinka
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų – daugiausia
priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo –
vadovaujantis Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos nuostatai), 13.4 papunkčiu, VATESI teikia Tarptautinės atominės energijos
agentūros branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų nelegalaus judėjimo duomenų bazei
informaciją 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. Nėra
nurodoma, jog tam reikėtų kitos institucijos patvirtinimo.
38. 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
įgyvendinimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nurodytus kriterijus:
38.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą kriterijų –
pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:
38.1.1. vadovaujantis Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų 13.5
punktu, VATESI atsako už 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 įgyvendinimą;
38.1.2. papunktyje nurodyta funkcija susiję priežiūros veiksmai reglamentuojami
Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir
kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“,
patvirtintuose VATESI viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės
saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei
informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“ patvirtinimo ir kai kurių
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais
galios“;
38.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
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patvirtinimo – teisės aktuose nėra nurodoma, jog su 38.1.1 papunktyje nurodytai funkcijai vykdyti
reikėtų kitos institucijos patvirtinimo.
39. Dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5
straipsnio 2 dalies pagrindu veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
39.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų –
atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti – VATESI planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese dalyvauja vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, pagal VATESI kompetenciją, ši veikla nėra
reglamentuota VATESI vidaus administravimo teisės aktuose, todėl siūlytina būtų įvertinti tokio
reglamentavimo poreikį;
39.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesas yra būtinas
vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo siekiant vykdyti
šiame įstatyme nurodytą planuojamą ūkinę veiklą.
391. Sutikimo dėl licencijos turėtojo pritarimo Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio 3 dalyje nurodytai veiklai veiklos sritis
atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus:
391.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų –
atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti – nėra priimta jokių teisės aktų (nei viešojo
administravimo, nei vidaus administravimo), reglamentuojančių valstybės tarnautojų funkcijas,
uždavinius, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, susijusią su šiais sprendimais;
391.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu – sutikimas yra proceso, kurio metu priimamas sprendimas, ar branduolinės
energetikos objektų sanitarinės apsaugos zonoje galima kita įstatymų leidžiama veikla, nesusijusi
su branduolinės energetikos objektų statyba, eksploatavimu, eksploatavimo nutraukimu ar
uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų priežiūra, dalis;
391.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – VATESI sprendimą dėl sutikimo priima savarankiškai.
Papildyta punktu:
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
Įsigalioja 2020-01-01
40. Žmogiškųjų išteklių valdymo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
40.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – žmogiškųjų išteklių valdymas yra viena iš vidaus administravimo sričių, dėl kurios
sprendimus, priima VATESI. Teisės aktuose nėra numatyta, kad šioje srityje būtų reikalingi kitų
institucijų patvirtinimai;
40.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda – priimami sprendimai
susiję su VATESI darbuotojų darbo užmokesčiu, socialinėmis garantijomis, skatinimu.
41. Finansų valdymo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
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41.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – finansų valdymas yra viena iš vidaus administravimo sričių, dėl kurios sprendimus,
priima VATESI. Teisės aktuose nėra numatyta, kad šioje srityje būtų reikalingi kitų institucijų
patvirtinimai;
41.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 4 punkte nurodytą kriterijų –
priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda – darbo užmokesčio ir
kitų išmokų VATESI darbuotojams mokėjimas yra finansų valdymo proceso dalis;
41.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant
užsakymus bei priimant kitus sprendimus) – 2015–2016 m. atliktų vidaus auditų metu pateikta
pastebėjimų ir rekomendacijų, susijusių su šia veiklos sritimi.
42. Pirkimų, atliekamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymu, planavimo, inicijavimo, organizavimo, vykdymo, priežiūros veiklos sritis atitinka
šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
42.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – pirkimus atlieka VATESI kaip perkančioji organizacija ir kitų institucijų
patvirtinimo šiems sprendimams nereikia;
42.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant
užsakymus bei priimant kitus sprendimus) – 2014 metais atlikto vidaus audito metu pateikta
pastebėjimų ir rekomendacijų, susijusių su viešaisiais pirkimais.
43. Pirkimų, atliekamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, planavimo, inicijavimo, organizavimo,
vykdymo, priežiūros veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalyje nurodytus kriterijus:
43.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – pirkimus atlieka VATESI kaip perkančioji organizacija ir kitų institucijų
patvirtinimo šiems sprendimams nereikia;
43.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – vadovaujantis Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnio 6 punktu, šių pirkimų objektas yra
įslaptinti darbai ir įslaptintos paslaugos, todėl pirkimų organizavimo ir vykdymo metu gali būti
naudojama įslaptinta informacija.
44. Pirkimų, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas,
planavimo, inicijavimo, organizavimo, vykdymo, priežiūros veiklos sritis atitinka šį
Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų – daugiausia
priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo – teisės
aktuose nėra numatyta, kad šiai veiklai būtų reikalingas kitos institucijos patvirtinimas.
45. Įslaptintos informacijos administravimo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
45.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – teisės aktuose nėra numatyta, kad šiai veiklai būtų reikalingas kitos institucijos
patvirtinimas;
45.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – tvarkomos įslaptintos
informacijos dokumentų bylos, dirbama Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinė sistemoje;
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45.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 7 punkte nurodytą kriterijų –
Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios
valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų – 2017 m. gautos Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamento išvados dėl atliktų patikrinimų dėl įslaptintos informacijos
saugos būklės ir VATESI disponuojamos užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių
organizacijų Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos apsaugos būklės (pašalinti visi nustatyti
trūkumai išskyrus vieną, dėl kurio korekciniai veiksmai vykdomi šiuo metu).
Punkto pakeitimai
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
46. Turto valdymo veiklos sritis atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus kriterijus:
46.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo – teisės aktuose nėra numatyta, kad šiai veiklai būtų reikalingas kitos institucijos
patvirtinimas, išskyrus išimtinius atvejus, kai yra siekiama gauti ar perduoti ilgalaikį materialinį
turtą, pavyzdžiui, patalpas;
46.2. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų –
naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija – įslaptintos informacijos apsaugos
priemonių, priskirtinų turtui, valdymas;
46.3. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų –
nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant
užsakymus bei priimant kitus sprendimus) – 2014, 2017 ir 2018 m. atliktų vidaus auditų metu
pateikta pastebėjimų ir rekomendacijų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo.
47. Prašymų, kurie nesusiję su administracinių paslaugų teikimu ar ūkio subjektų
konsultavimu, skundų nagrinėjimo veiklos sritis atitinka šį Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytą kriterijų – daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo – teisės aktuose nėra numatyta, kad šiai
veiklai būtų reikalingas kitos institucijos patvirtinimas.
48. Dėl VATESI veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 5 punkte nurodytam kriterijui (nustatyti galiojančios tvarkos normų
pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus
sprendimus) pastebėtina, kad veiklos sritis nurodoma kaip atitinkanti šį kriterijų, kai VATESI
vidaus audito metu dėl VATESI veiklos srities buvo pateikta rekomendacijų, įskaitant ir nedidelio
reikšmingumo rekomendacijas.
49. Visos VATESI veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 6 punkte nurodytą kriterijų – valstybės ar savivaldybės įstaiga yra
savarankiška biudžetinių asignavimų valdytoja.
50. Dėl VATESI veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 7 punkte nurodytam kriterijui (Valstybės kontrolė, Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios
valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų) pažymėtina, kad buvo vertinta, ar veiklos
pažeidimų nebuvo nustatyta per paskutiniuosius 6 metus (nuo 2013 metų).
Punkto pakeitimai
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
___________________

Veiklos sritys:

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar
priežiūros vykdymas
Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos,
uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo
tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai
Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų,
lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį
sudaranti informacija
Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę,
buvo nustatyta veiklos trūkumų
Yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų
nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar
savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų
Išaiškinta korupcinių nusikaltimų kitose
panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar
savivaldybių įstaigose
Tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos
veiklos priežiūros sistema

-

-

Priimami sprendimai yra susiję su materialine
ar kitokia interesanto nauda

+

-

Nustatyti galiojančios tvarkos normų
pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto
lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus

+

+

Valstybės ar
savarankiška

-

-

Valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar
priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar
savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų

-

-

Gauta kitos informacijos apie korupcijos
apraiškas valstybės ar savivaldybės įstaigos
veikloje (operatyvinė informacija, gyventojų
skundai
ir
pareiškimai,
visuomenės

savivaldybės
biudžetinių

įstaiga yra
asignavimų

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo aprašymo
priedas

Daugiausia priima sprendimus, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės

Atitiktis
Lietuvos
Respublikos
korupcijos Atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 6
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje dalyje nurodytiems kriterijams
nurodytiems kriterijams

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

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika
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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
kai poveikio priemonė už
nustatytus pažeidimus
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
kai poveikio priemonė už
nustatytus pažeidimus
1.2.4. veiklos pagrįstumo
vertinimas ir sprendimo dėl
veiklos pripažinimo pagrįsta
priėmimas
vadovaujantis
Radiacinės saugos įstatymo 9
straipsniu
1.2.5. pranešimo, teikiamo
vadovaujantis
Radiacinės
saugos įstatymo 10 straipsnio
2 dalimi, įvertinimas
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1.2.6. veiklos registravimas vadovaujantis
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
1.2.7. 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
1.2.8. leidimų, nurodytų Lietuvos
Respublikos
radiacinės saugos 30straipsnio
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1 dalyje, išdavimas, galiojimo
panaikinimas, kai galiojimo
panaikinimas nėra taikomas
kaip poveikio priemonė už
nustatytus pažeidimus
1.2.9.
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
1.2.10.
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
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energetikos srities veiklos su
jonizuojančiosios
spinduliuotės
šaltiniais
radiacinės saugos eksperto
kvalifikacijos
tobulinimo
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
radiacinės
saugos įstatymo 29 straipsnio
8 dalies, 2 punktu, vertinimas
1.2.11.
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
1.2.12. sertifikatų, nurodytų Lietuvos
Respublikos
branduolinės saugos įstatymo
221 straipsnio 1 ir 2 dalyse,
išdavimas
ir
galiojimo
panaikinimas, kai galiojimo
panaikinimas nėra taikomas

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

6
kaip poveikio priemonė už
nustatytus pažeidimus
1.2.13.
atestavimo pažymėjimų
fiziniams
asmenims,
siekiantiems
mokyti radiacinės saugos ir
(ar) fizinės saugos 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,
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
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vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
radiacinės
saugos įstatymo 27 straipsnio
8 dalies 3 punktu, vertinimas
1.2.14.
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
1.2.15.
branduolinės
energetikos objekto techninės
specifikacijos
derinimas
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
branduolinės
energijos
įstatymo
25
straipsnio 1 ir 2 dalimis
1.2.16.
branduolinės
energetikos objekto statybos
vietos (aikštelės) aikštelės
vertinimo
ataskaitos
derinimas
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
branduolinės saugos įstatymo
32 straipsnio 1 dalimi
1.2.17.
branduolinės
energetikos
objektų
modifikacijų
saugą
pagrindžiančių
dokumentų
derinimas
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1.2.18.
branduolinės
energetikos
objekto
pripažinimo
tinkamu
eksploatuoti
programos
derinimas
1.2.19.
nenumatytiems
projekte bandymams atlikti,
kitokiems nukrypimams nuo
branduolinės
energetikos
objekto projekto įgyvendinti
atliekamos saugos pagrindimo
dokumentų derinimas
1.2.20.
atnaujinto
radionuklidų išmetimo į
aplinką plano derinimas
1.2.21.
priežiūros
po
radioaktyviųjų
atliekų
atliekyno
uždarymo
programos derinimas
1.2.22.
branduolinės
energetikos
objekto
suskirstymo į apsaugos zonas
analizės derinimas
1.2.23. atnaujinto fizinės
saugos užtikrinimo plano
derinimas
1.2.24.
periodinės
branduolinės
energetikos
objekto saugos vertinimo
ataskaitos derinimas
1.2.25. galutinį panaudojimą
patvirtinančių raštų išdavimas
vadovaujantis
Strateginių
prekių eksporto, importo,
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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
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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)
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
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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
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
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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
1.9. sutikimas dėl licencijos turėtojo pritarimo Lietuvos
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Respublikos
specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų
įstatymo 53 straipsnio 3 dalyje
nurodytai veiklai
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,
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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
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Priedo pakeitimai
2019-08-08 įsakymas Nr. 22.3-187
___________________
Pakeitimai:
1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 22.3-231 (nauja redakcija)
2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 22.3-187

