
 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos viršininko 

2020 m. liepos 2 d. 

įsakymu Nr. 22.3-146 

(Valstybinės atominės energetikos 

saugos inspekcijos viršininko  

2021 m. liepos 16 d.  

įsakymo Nr. 22.3-111 redakcija) 

 

(Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno-

ataskaitos forma) 

 

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA  

 

TVIRTINU 

(Pareigos) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

 

SAUGAI SVARBIŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO KONSTRUKCIJŲ, 

SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ 

ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMŲ 

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS-ATASKAITA 

 

______________ Nr. ____________ 
(data)                              (numeris) 

______________ 
(sudarymo vieta) 

 

Patikrinimo pradžia: ___: ___ val.   

Patikrinimo pabaiga: ___: ___ val. 

 

Jeigu Jūs turite klausimų dėl šiame klausimyne-ataskaitoje nurodytų reikalavimų, dėl 

tikrinančio asmens veiksmų ar norite pasikonsultuoti, kreipkitės telefonu: (8 5) 2624141, elektroniniu 

paštu: atom@vatesi.lt arba atvykę adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 252 kab., I–IV – 8:00–17:00, V 

– 8:00–15:45, pietų pertrauka – 12:00–12:45.  

 

Patikrinimo komisijos vadovas, patikrinimą atlikęs asmuo (-ys) ir (ar) kitas (-i) patikrinimo 

dalyvis (-iai) (vardas, pavardė, pareigos): 

 

 

 

Patikrinimo atlikimo data: 

 

 

 

Patikrinimo pagrindas: 
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Patikrinimo tipas: 

     planinis reguliarusis; 

     neplaninis paskelbtas; 

     neplaninis nepaskelbtas. 

 

Kontrolinis klausimynas-ataskaita naudojamas (tinkamą pažymėti): 

     visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju; 

     ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju, kai patikrinimas yra vykdomas antrą 

kartą ar daugiau kartų per 2 metus;  

    neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto 

veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta 

dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.  

 

Ūkio subjekto pavadinimas ir rekvizitai (juridinio asmens buveinės adresas, tikrinamos veiklos 

adresas (jeigu skiriasi nuo buveinės adreso), telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto 

adresas, juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, 

tikrinamos veiklos adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas):  

 

 

 

Ūkio subjekto įgalioti darbuotojai (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas), dalyvavę patikrinime: 

 

 

 

Ankstesnio patikrinimo data ir dokumento, patvirtinančio patikrinimo atlikimą, numeris, jei 

toks patikrinimas buvo atliktas: 

 

 

 

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų 

pažeidimai (toliau – mažareikšmiai pažeidimai), dėl kurių buvo pateiktas rašytinis nurodymas 

pašalinti mažareikšmį pažeidimą, gerosios praktikos neatitiktys ir jų pašalinimo būsena, jei 

pažeidimų, mažareikšmių pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių buvo nustatyta: 

 

 

 

Kontroliniai klausimai: 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas 

Atitiktis reikalavimui (atsakymas 

pažymimas; nustačius pažeidimą, 

pažymimas „Ne“, o pastabų laukelyje 

aprašomas pažeidimas) 

 

1. Ar branduolinės energetikos objekto (toliau – 

BEO) aikštelėje ir už jos ribų esantys gaisro 

pavojaus šaltiniai, kurie gali daryti įtaką saugai 

svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų 

(toliau – SS KSK) pagrindinių saugos funkcijų 

(branduolinio reaktoriaus reaktyvumo 

valdymas ir panaudoto branduolinio kuro 

pokritiškumo užtikrinimas; šilumos nuvedimas 

nuo branduolinio reaktoriaus šerdies ir 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 
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panaudoto branduolinio kuro; radionuklidų 

sulaikymas ir jonizuojančiąją spinduliuotę 

slopinančių barjerų sudarymas; radionuklidų 

išmetimų kontrolė ir ribojimas) (toliau – 

pagrindinės saugos funkcijos) vykdymui, 

atitinka tuos gaisro pavojaus šaltinius, kurie 

buvo numatyti ir įvertinti BEO projekte ir BEO 

eksploatavimo nutraukimo (įrangos 

išmontavimo) projekte? ([1] 7 p., [3] 23 str. 14 

d.)  

2. Ar tikrinamas subjektas yra paskyręs 

žmogiškuosius išteklius gaisrams gesinti? ([1] 

7 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

3. Ar tikrinamas subjektas yra paskyręs 

žmogiškuosius išteklius, kurie yra būtini gaisrų 

padariniams sušvelninti bei pašalinti? ([1] 7 p., 

[3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

4. Ar BEO statiniai, kuriuose įrengti SS KSK, yra 

padalinti į gaisrinius skyrius ir į gaisrines 

gardeles taip, kaip numatyta BEO projekte? 

([1] 10 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

5. Ar BEO statinių gaisriniams skyriams yra 

apskaičiuotos gaisro apkrovos? ([1] 11 p., [3] 

23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

6. Ar BEO gaisrinių skyrių priešgaisrinės 

užtvaros yra suprojektuotos atsparios ugniai, 

kad, įvykus gaisrui ar po jo antrinių padarinių, 

būtų užtikrinamas pagrindinių saugos funkcijų 

vykdymas, ir jų atsparumas ugniai yra toks, 

koks buvo numatytas BEO projekte? ([1] 11 p., 

[3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

7. Ar BEO gaisrinių skyrių priešgaisrinėse 

užtvarose įrengtose angose sumontuoti 

uždarymo įrenginiai ir šių angų sandarinimo 

medžiagos yra nemažesnio atsparumo ugniai, 

negu gaisrinio skyriaus priešgaisrinės 

užtvaros? ([1] 12 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

8. Ar tikrinamoje vietoje, kur yra SS KSK ir kur 

yra SS nepriskirtų KSK, tačiau galinčių turėti 

įtakos SS KSK veikimui, yra ribojamas degiųjų 

medžiagų, kurių naudojimas (įskaitant 

laikymą) toje vietoje nebuvo numatytas BEO 

projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo 

(įrangos išmontavimo) projekte ir BEO 

procedūrų aprašuose ir kituose dokumentuose 

(toliau – vadybos sistemos dokumentai), 

naudojimas? ([1] 15.1 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

9. Ar tikrinamoje vietoje yra įrengta gaisro 

gesinimo sistema, kuri numatyta BEO projekte, 

BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos 

išmontavimo) projekte? ([1] 15.4 p., [3] 23 str. 

14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 
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10. Ar tikrinamoje vietoje yra vykdoma: ([1] 18 

p.) 
- - - - 

10.1. sprogaus mišinio ore kontrolės SS KSK 

techninė priežiūra? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

10.2. gaisro aptikimo SS KSK techninė 

priežiūra? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

10.3. perspėjimo SS KSK techninė priežiūra? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

10.4. plitimo ribojimo SS KSK techninė 

priežiūra? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

10.5. gesinimo SS KSK techninė priežiūra? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

11. Ar tikrinamas BEO licencijos turėtojas yra 

pasirengęs įgyvendinti: ([1] 28 p., [3] 23 str. 14 

d.) 

- - - - 

11.1. gaisrų, kurių padariniai gali neigiamai 

paveikti pagrindinių saugos funkcijų vykdymą, 

gaisrinės saugos priemonių planus? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

11.2. gaisrų, kurių padariniai gali neigiamai 

paveikti pagrindinių saugos funkcijų vykdymą, 

gesinimo darbams skirtų priemonių planus? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

11.3. gaisrų, kurių padariniai gali neigiamai 

paveikti pagrindinių saugos funkcijų vykdymą, 

žmonių evakuacijos ir krypčių planus? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

12. Ar yra parengti vadybos sistemos dokumentai, 

kad būtų įgyvendinami BEO projekte, BEO 

eksploatavimo nutraukimo (įrangos 

išmontavimo) projekte nustatyti reikalavimai 

galimų uždegimo, sprogimo šaltinių, ir 

sprogių, degių medžiagų saugaus naudojimo 

kontrolės užtikrinimui? ([1] 31 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

13. Ar BEO tikrinamame gaisriniame skyriuje ir 

gaisrinėje gardelėje esantys sprogių ir degių 

medžiagų duomenys atitinka BEO projekte, 

BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos 

išmontavimo) projekte nurodytus duomenis? 

([1] 32 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

14. Ar tikrinamuose BEO pastatuose, kuriose yra 

SS KSK: ([1] 34 p., [3] 23 str. 14 d.) - - - - 

14.1. yra apsaugos nuo žaibo sistemos? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

14.2. BEO pripažinimo tinkamu ir 

eksploatavimo metu yra užtikrinamas apsaugos 

nuo žaibo sistemų funkcionalumas? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

15. Ar tikrinamoje vietoje esančių stacionarių 

gaisro gesinimo sistemų (toliau – SGGS) tipas 

ir jų charakteristikos atitinka BEO projektą? 

([1] 39 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos:  
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16. Ar BEO SGGS aprūpinimas vandeniu, 

putomis, dujomis, milteliais ir cheminėmis 

gesinimo medžiagomis turi rezervą, nustatytą 

BEO saugą pagrindžiančiuose dokumentuose? 

([1] 40 p. [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

17. Ar BEO tikrinamoje vietoje kilnojamųjų ir 

rankinių gaisro gesinimo priemonių tipas, 

charakteristikos ir kiekis atitinka BEO 

projektą? ([1] 42 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos:  

 

 

 

18. Ar BEO tikrinamoje vietoje atitinka BEO 

projektą, BEO eksploatavimo nutraukimo 

(įrangos išmontavimo) projektą: ([1] 45 p., [3] 

23 str. 14 d.) 

- - - - 

18.1. priešgaisrinės užtvaros? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

18.2. ugniai atsparios apdailos? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

18.3. vėdinimo sistemos? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

18.4. dūmų sulaikymo sistemos? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

18.5. dūmų ir šilumos pašalinimo sistemos? 
 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos:  

 

 

 

19. Ar ugniai atsparios dangos, kurios užtikrina SS 

KSK priešgaisrinę saugą, buvo sertifikuotos 

pagal priešgaisrinės saugos teisės aktų 

reikalavimus? ([1] 46 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

20. Ar priešgaisrinių užtvarų techninės priežiūros 

periodiškumas atitinka nustatytą BEO 

projekte, BEO eksploatavimo nutraukimo 

(įrangos išmontavimo) projekte arba šios 

įrangos gamintojų? ([1] 47 p., [3] 23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

21. Ar BEO projekte, BEO eksploatavimo 

nutraukimo (įrangos išmontavimo) projekte 

numatytos apsauginės nuo antrinių gaisro 

padarinių priemonės yra parengtos, kad būtų 

išvengta gaisro plitimo, įrangos pažeidimo, 

funkcinių gedimų ir sprogimų? ([1] 51 p., [3] 

23 str. 14 d.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

22. Ar yra įgyvendintos BEO projekte, BEO 

eksploatavimo nutraukimo (įrangos 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 
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išmontavimo) projekte numatytos SS KSK 

apsaugos nuo dūmų ir gaisro priemonės? ([1] 

53 p.) 

23. Ar licencijos turėtojas turi vadybos sistemos 

dokumentus, nustatančius individualius arba 

darbo grupių veiksmus, technines priemones ir 

atsakingus darbuotojus, reikalingus BEO SS 

KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti ir 

tobulinti? ([1] 53 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

24. Ar yra paskirti atsakingi už BEO SS KSK 

priešgaisrinę saugą darbuotojai? ([1] 54 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

25. Ar už BEO SS KSK priešgaisrinę saugą 

atsakingi darbuotojai yra kompetentingi 

priešgaisrinės, branduolinės ir radiacinės 

saugos srityse (šių darbuotojų kompetencija 

turi būti nustatyta jų pareiginėse instrukcijose 

arba kituose dokumentuose ir jie turi atitikti 

pareiginėse instrukcijose arba kituose 

dokumentuose nustatytus reikalavimus)? ([1] 

54 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

26. Ar BEO SS KSK priešgaisrinės saugos 

užtikrinimo priežiūros metu nustačius SS KSK 

priešgaisrinės saugos užtikrinimo trūkumų 

buvo parengtos ir įgyvendintos koreguojančios 

priemonės? ([1] 55 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

27. Ar tikrinamame gaisriniame skyriuje yra 

vedama sprogių ir degių medžiagų apskaita? 

([1] 56 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

28. Ar BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti, 

eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo 

metu buvo įvykdytos prevencinės priemonės, 

kad būtų galima išvengti gaisrų, kurie kelia 

pavojų BEO SS KSK saugos funkcijų 

vykdymui, ir sumažintų antrines gaisro 

pasekmes? ([1] 57 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

29. Ar ugnies darbai ir kiti darbai, kurių metu 

naudojamos sprogios ar savaime užsidegančios 

medžiagos, yra vykdomi laikantis licencijos 

turėtojo vadybos sistemos dokumentų 

reikalavimų? ([1] 58 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

30. Ar yra tikrinamas BEO projekte, BEO 

eksploatavimo nutraukimo (įrangos 

išmontavimo) projekte nustatytu 

periodiškumu: ([1] 59 p.) 

- - - - 

30.1. gaisrų aptikimo priemonių 

funkcionalumas? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

30.2. gaisrų perspėjimo priemonių 

funkcionalumas? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

30.3. gaisrų gesinimo priemonių 

funkcionalumas? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

31. Ar SS SGGS yra aprūpintos BEO projekte, 

BEO eksploatavimo nutraukimo (įrangos 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 
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išmontavimo) projekte ir priešgaisrinės saugos 

teisės aktuose nustatytus kriterijus atitinkančiu 

vandens, putų, dujų, miltelių ir cheminių 

gesinimo medžiagų kiekiu? ([1] 62 p.) 

Pastabos:  

 

 

 

32. Ar BEO yra paskirtas toks kiekis darbuotojų, 

kuris sugebėtų įvykdyti operatyvias užduotis 

kilus gaisrams, galintiems daryti neigiamą 

įtaką BEO SS KSK, kad būtų užtikrinta BEO 

SS KSK priešgaisrinė sauga? ([1] 64 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

33. Ar BEO darbuotojai, kurie dirba su SS KSK ir 

(arba) patalpose, kuriose šie SS KSK yra 

sumontuoti, ir kurie nurodyti [1] 64 punkte 

(BEO pripažinimo tinkamu eksploatuoti, 

eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo 

metu darbuotojai, vykdantys operatyvias 

užduotis kilus gaisrams, galintiems daryti 

neigiamą įtaką BEO SS KSK, kad būtų 

užtikrinta BEO SS KSK priešgaisrinė sauga) 

arba kurie BEO vadovybės yra paskirti gesinti 

gaisrus, galinčius kelti pavojus SS KSK, yra 

išmokyti vykdyti gaisro gesinimo darbus, 

atsižvelgiant į galimą jonizuojančios 

spinduliuotės poveikį gaisrų vietose? ([1] 64 p., 

65 p., 66 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

34. Ar BEO darbuotojai, kurie yra paskirti vykdyti 

užduotis kilus gaisrams, galintiems daryti 

neigiamą įtaką BEO SS KSK, yra aprūpinti 

būtinomis apsauginėmis ir gaisrų gesinimo 

priemonėmis, kad galėtų patekti į gaisrų vietas 

ir vykdyti vadybos sistemos dokumentuose 

nustatytas BEO priešgaisrinės saugos 

užtikrinimo užduotis? ([1] 64 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

35. Ar BEO darbuotojai, kurie turi dalyvauti 

likviduojant gaisrą, ir branduolinio reaktoriaus 

valdymo patalpoje dirbantys nuolatiniai 

darbuotojai, yra aprūpinti autonominiais 

suslėgto oro kvėpavimo aparatais? ([1] 68 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

36. Ar licencijos turėtojas užtikrina pakankamas 

(taip, kaip pagrįsta saugos analizės ir gaisro 

pavojaus analizės metu) priemones ir pajėgas 

gaisrams gesinti, likviduoti jų padarinius? ([1] 

69 p.)  

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos:  

 

 

 

37. Ar licencijos turėtojas yra parengęs: ([1] 78 p.) - - - - 
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37.1. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti 

reikalingas programas? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

37.2. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti 

reikalingus planus? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

37.3. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti 

reikalingus grafikus? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

37.4. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti 

reikalingus vadybos sistemos dokumentus? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

38. Ar licencijos turėtojas vykdo ir kontroliuoja: 

([1] 78 p.) 
- - - - 

38.1. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti 

reikalingas priemones? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

38.2. SS KSK priešgaisrinei saugai užtikrinti 

reikalingas programas, planus, grafikus? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

38.3. kaip yra laikomasi SS KSK priešgaisrinės 

saugos užtikrinimo vadybos sistemos 

dokumentų reikalavimų? 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos:  

 

 

 

39. Ar BEO yra nustatytos darbuotojų funkcijos, 

kad būtų užtikrinta SS KSK priešgaisrinė 

sauga? ([1] 79 p., [2] 37 p., 40.1.3 p.) 

 

Taip 

 

Ne 

 

Neaktualu 

 

Netikrinta 

Pastabos:  

 

 

 

PATIKRINIMO REZULTATAI 

Eil. Nr. Pažeidimas 

Branduolinės saugos 

normatyviniai techniniai 

dokumentai (toliau – NTD) 

ir teisės aktai 

   

Eil. Nr. Mažareikšmis pažeidimas NTD ir teisės aktai 

   

Eil. Nr. Gerosios praktikos neatitiktis Dokumentai 

   

Patikrinimo rezultatų suvestinė 

Pažeidimų skaičius  

Mažareikšmių 

pažeidimų skaičius 
 

Gerosios praktikos 

neatitikčių skaičius 
 

PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ 

TAIKYMO 

 

 

Šis kontrolinis klausimynas-ataskaita, kai juo priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali 
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būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas) arba Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui (adresas) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio klausimyno-ataskaitos 

įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. 

 

Užpildė _________________________________________________________________________ 
(Patikrinimo komisijos vadovo arba patikrinimą atlikusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė) 

 

 

Teisės aktai (taikant kontrolinį klausimyną-ataskaitą turi būti vadovaujamasi aktualiomis šiame 

sąraše nurodytomis teisės aktų redakcijomis): 

1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos 

objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtinti Valstybinės atominės 

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 22.3-57 „Dėl 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto 

konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“; 

2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl 

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“; 

3. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas. 

 

______________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30572370c14811e38c43fee5c144a67d/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30572370c14811e38c43fee5c144a67d/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4307CFE9EAE0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.424F7C72601E/asr

