
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos priežiūros veiklos 

efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai ir jų pasiektos reikšmės 
 
Pagrindinis VATESI vykdomos veiklos tikslas – vykdyti branduolinės saugos, branduolinės 
energetikos objektų, jų aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuru ciklo medžiagų fizinės saugos, 
branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės, taip pat radiacinės saugos vykdant veiklą branduolinės 
energetikos objektuose valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti žmonių ir aplinkos 

apsaugą nuo žalingo jonizuojančios spinduliuotės poveikio. 
 
Šiam tikslui pasiekti VATESI yra sukūrusi ir nuolat tobulina branduolinės energetikos saugos 
reglamentavimo sistemą, kuria vadovaudamasi vykdo ūkio subjektų priežiūrą – vertina prašymus 
išduoti licencijas ir leidimus bei juos išduoda, konsultuoja, nagrinėja saugą pagrindžiančius 
dokumentus, atlieka patikrinimus ir prireikus taiko poveikio priemones.  
 
VATESI, vykdydama savo veiklą ir siekdama pagrindinio savo veiklos tikslo, yra įdiegusi veiklos 
efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius keturiose srityse – branduolinės saugos, radiacinės saugos, 
fizinės saugos ir branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo. Šie rodikliai suprantami 
kaip planavimo, vadybos ir gero viešojo valdymo įrankis, padedantis siekti pagrindinio VATESI 
veiklos tikslo – vykdyti efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius, nuolat stebint, matuojant ir vertinant veiklos rezultatus, laiku priimti 
teisingus valdymo sprendimus veiklai gerinti. 
 
VATESI priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius matuoja ir analizuoja kartą per 
ketvirtį.  
 

Kriterijus 

Rodikliai 

2019 m. 

I ketvirtis 

Branduolinė sauga 
- pirmojo lygio įvykių pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros Tarptautinę 
branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (toliau – INES skalę), susijusių su pakopinės 
apsaugos (angl. defence in depth) principo užtikrinimo trūkumais, skaičius – ne 
daugiau kaip 1. 

0 

Radiacinė sauga 
- pirmojo lygio įvykių (pagal INES skalę), susijusių su radionuklidų išmetimais ir 
apšvita jonizuojančiąja spinduliuote, skaičius – ne daugiau kaip 1. 

0 

Fizinė sauga  

- įvykių susijusių su branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės 
energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kontrolės 
praradimu, (pagal INES skalę klasifikuojamų kaip pirmojo lygio įvykiai) skaičius – 
ne daugiau kaip 1; 

0 

- įvykių susijusių su svarbių ir ypač svarbių įrenginių pažeidimais dėl tyčinių veikų, 
(pagal INES skalę klasifikuojamų kaip pirmojo lygio įvykiai) skaičius – ne daugiau 
kaip 1. 

0 

Branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymas 

- atvejų, kai netaikiems tikslams naudojamos Lietuvos Respublikoje esančios 
branduolinės medžiagos, branduolinės dvejopo naudojimo prekės ar vykdomi 
moksliniai tyrimai, susiję su branduoliniu kuro ciklu, skaičius – 0. 

0 

 
Išvada: priežiūros veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai 2019 m. I ketvirtyje pasiekti, 
pagrindinis VATESI vykdomos priežiūros veiklos tikslas –užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo 
žalingo jonizuojančios spinduliuotės poveikio – pasiektas. 
 


