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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKY ČIAI 
 

MISIJA 
 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos misija – vykdyti branduolinės 
energetikos objektų ir veiklos, susijusios su branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo 
medžiagomis, saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekiant apsaugoti visuomenę ir 
aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 

 
VEIKLOS PRIORITETAI 

 
Pagrindinis 2016 metų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklos 

prioritetas – Ignalinos AE eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir 
komponentų saugos priežiūra bei naujų branduolinės energetikos objektų visapusiška 
branduolinės energetikos saugos peržiūra ir įvertinimas siekiant priimti sprendimą dėl 
licencijų statyti ir (ar) eksploatuoti šiuos branduolinės energetikos objektus išdavimo. 
Įgyvendinant pagrindinį prioritetą numatomi šie darbai: 

1. vykdyti saugos įvertinimą siekiant priimti sprendimą (2016 – 2017 m.) dėl 
licencijos eksploatuoti Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą išdavimo; 

2. vykdyti saugos įvertinimą siekiant priimti sprendimą (2016 – 2017 m.) dėl 
licencijos eksploatuoti Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) kietųjų 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius; 

3. vykdyti saugos įvertinimą siekiant priimti sprendimą (2016 – 2017  m.) dėl 
licencijos eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo 
įrenginius. 

4. vykdyti saugos įvertinimą siekiant priimti sprendimus (2016 – 2017  m.) dėl 
licencijų statyti ir eksploatuoti trumpaamžių labai mažo aktyvumo ir mažo bei vidutinio 
aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynus; 

5. vykdyti Ignalinos AE eksploatuojamų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir 
komponentų saugos priežiūrą. 

Prioriteto įgyvendinimo rodiklis – laiku branduolinės energetikos saugos požiūriu 
išnagrinėtų ir įvertintų pareiškėjo pateiktų ataskaitų, projektų ir kitų saugos pagrindimo 
dokumentų procentas (2016 m. – 100 %). Pažymėtina, kad Ignalinos AE įgyvendinamų 
projektų saugos vertinimas ir sprendimų priėmimas dėl licencijų išdavimo be Valstybinės 
atominės energetikos saugos inspekcijos priklauso ir nuo Ignalinos AE techninių projektų ir jų 
saugos pagrindimo dokumentų teikimo grafiko vykdymo iš pareiškėjo pusės. Branduolinės 
energetikos sauga šiame dokumente suprantama kaip branduolinė sauga, branduolinės 
energetikos objektų ir branduolinių bei branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga, 
branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinė 
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sauga bei Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo 
neplatinimo (toliau – įsipareigojimai dėl branduolinio ginklo neplatinimo) vykdymas. 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija tinkamai vykdydama branduolinės 
energetikos saugos vertinimo ir licencijavimo veiklą siekia, kad Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo projektai būtų įgyvendinami pagal branduolinės energetikos saugos reikalavimus 
ir pagal visus Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimas neturėtų vėluoti ir, atitinkamai, brangti dėl 
netinkamai atliekamos ar vėluojančios Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 
veiklos.  

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija taip pat dalyvauja Lietuvos 
Respublikos energetikos ministerijos rengiamame Ignalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, vykdydama 
mokslinės-techninės paramos organizacijų paslaugų pirkimą vertinant projektus, susijusius su 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo, 
Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių nustatyta 
tvarka ir siekiant išduoti jiems įgyvendinti reikalingas licencijas ir leidimus. 

 
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 

 
Veiklos prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. Eur 

Ignalinos AE eksploatuojamų saugai svarbių 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų saugos priežiūra 
bei naujų branduolinės energetikos objektų visapusiškas 
branduolinės energetikos saugos įvertinimas siekiant 
priimti sprendimą dėl licencijų statyti ir (ar) 
eksploatuoti išdavimo 

1270 

 
 

PAGRINDIN ĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 
 

2016 metais Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija planuoja baigti rengti 
šiuos teisės aktus: 

- Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 
branduolinės energijos įstatymo pakeitimų, kurių tikslas – atsižvelgiant į tarptautinius 
susitarimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, sustiprinti branduolinės energetikos 
srities pavojingų krovinių, įskaitant branduolinių, branduolinio kuro ciklo ir daliųjų medžiagų, 
vežimo priežiūrą, nustatant šių medžiagų vežimo sertifikatų ir šių medžiagų vežimui skirtų 
pakuočių konstrukcijos sertifikatų išdavimo reikalavimus ir tvarką ir šiuos pakeitimus 
įgyvendinsiančius teisės aktus; 

- Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama 
patobulinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos galimų taikyti poveikio 
priemonių sistemos reglamentavimą ir šiuos pakeitimus įgyvendinsiančius teisės aktus; 

- Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama 
įtvirtinti galimybę vykdyti branduolinių elektrinių vadovaujančių darbuotojų atestavimą, 
užtikrinantį, kad branduolinių elektrinių branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą, taip pat 
branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę užtikrintų kompetentingi darbuotojai, bei  
galimybę vykdyti asmenų, įdarbinamų ir dirbančių branduolinės energetikos objekto statybos 
aikštelėje (ne tik branduolinės energetikos objekte) ar siekiančių gauti leidimą patekti be 
palydos, patikrinimą dėl patikimumo, ir taip pat galimybę vykdyti asmenų ir transporto 
priemonių apžiūrą ir tikrinimą branduolinės energetikos objekto statybos aikštelėje ir šiuos 
pakeitimus įgyvendinsiančius teisės aktus. 
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VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 
 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 2016 metais toliau tobulins 
kokybės vadybos sistemą. 2015 m. antroje pusėje planuojama užbaigti iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamo projekto 
„Kokybės vadybos sistemos diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“ 
įgyvendinimą. Pagal šį projektą buvo įdiegta ir sertifikuota pagal LST ISO 9001:2008 
standarto reikalavimus integruota vadybos sistema bei dalis procesų perkelta į 
kompiuterizuotą procesų valdymo sistemą. Tai leis užtikrinti efektyvesnį VATESI veiklos 
valdymą, racionaliai naudoti turimus išteklius ir efektyviai atlikti įstaigai deleguotas 
funkcijas. 

2016 m. planuojama pradėti dirbti su atnaujinta dokumentų valdymo sistema, kurios 
pagalba bus valdomi ir elektroniniai dokumentai. Didindami elektroninių dokumentų skaičių, 
siekiame sumažinti dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidų dalį.  

2016 m. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija ir toliau tobulins ūkio 
subjektų veiklos priežiūrą – sieks įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo IV skirsnio nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. 
nutarime Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ įtvirtintus 
tikslus. Siekdama objektyviau vertinti vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, Valstybinė 
atominės energetikos saugos inspekcija nuo 2014 m. į savo metinius veiklos planus įtraukia ir 
skaičiuoja šios veiklos rezultatyvumo ir efektyvumo rodiklius branduolinės, radiacinės ir 
fizinės saugos srityse. 

 
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija veikia siekdama strateginio tikslo – 
vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų užtikrintas aukštas 
branduolinės energetikos saugos lygis.  

Strateginį tikslą numatoma pasiekti vykdant Branduolinės energetikos saugos 
reglamentavimo ir priežiūros programą, kuriai įgyvendinti reikės 1814 tūkst. Eur Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. 

 

 
 

 

 
Strateginis tikslas 

Vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą 
siekti, kad būtų užtikrintas aukštas branduolinės 

energetikos saugos lygis. 

Programa 
Branduolinės energetikos saugos 

reglamentavimas ir priežiūra; 
asignavimai iš viso 1814 tūkst. Eur (iš jų 

DU – 1202 tūkst. Eur) 
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, 
Vyriausybės įstaigų, Vyriausybės atstovo tarnybų, ministrų valdymo sritims nepriskirtų 
valstybės institucijų ir įstaigų ir bendrą įstaigų prie ministerijų ir ministrų valdymo sritims 
priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės 
pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo 
užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir 
tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus 
sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 
1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 
ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių 
skaičiaus patvirtinimo“, 5.2 papunkčiu, Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai 
šiuo metu nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, pareigybių skaičius – 72 (iš jų vadovų – 16, specialiosios veiklos – 41, 
bendrosios veiklos – 15). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos 
įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje taip 
pat gali būti 4 valstybės pareigūnų pareigybės – 1 viršininko pareigybė ir ne daugiau kaip 3 
viršininko pavaduotojo pareigybės (iš jų yra įsteigtos 2 viršininko pavaduotojų pareigybės).  

Tam, kad tinkamai vykdytų Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūrą, 
naujų branduolinės energetikos objektų statybos ir eksploatavimo saugos priežiūrą, 
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija privalo turėti pakankamai kvalifikuotų 
darbuotojų, galinčių dalyvauti licencijavimo ir licencijuotos veiklos priežiūros veikloje. 
Pakankamų žmogiškųjų išteklių taip pat reikia ir siekiant tinkamai prižiūrėti kaip ūkio 
subjektai laikosi įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo. 

 
 

Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui 2015–2018 metais 
 

 2015 metai 2016 metai 2017 metai 2018 metai 
Pareigybių skaičius, vienetais 75 75 75 75 
Išlaidos darbo užmokesčiui, 
tūkst. Eur 

1182,495 1202 1202 1202 
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VALDYMO IŠLAIDOS 
 

2016 metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui paskirstymas pagal pareigybių grupes 
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1 lentelė. 2016–2018 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 
 (Tūkst. Eur) 

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas 

2016 metų asignavimai Numatomi 2017 metų asignavimai Numatomi 2018 metų asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 
išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti 

išlaidoms 

turtui 
įsigyti iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui iš viso 

iš jų 
darbo 

užmokes
čiui 

iš viso 

iš jų 
darbo 

užmokes
čiui 

1. 
Branduolinės energetikos 
saugos reglamentavimas 
ir priežiūra 

1814 1764 1202 50 
 

1814 
 

 
1764 

 
1202 

 
50 

 
1814 

 
1764 

 
1202 

 
50 

 iš jų valdymo išlaidos 1814 1764 
 

1202 50 1814 
 

1764 1202 50 1814 1764 1202 50 

Iš viso asignavimų 
programoms 

1814 1764 
 

1202 50 1814 
 

1764 1202 50 1814 1764 1202 50 

iš jų valdymo išlaidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valdymo išlaidų dalis, 
procentais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II. STRATEGINI Ų TIKSL Ų IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

VEIKLOS KONTEKSTAS 
 

2004 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdžius Ignalinos AE pirmąjį, o 2009 m. 
gruodžio 31 d. ir antrąjį reaktorius, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 
reorganizavo savo veiklą, siekdama skirti reikiamą dėmesį įvairių Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo projektų saugos peržiūrai ir įvertinimui bei naujų branduolinės energetikos 
objektų, susijusių su panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, 
licencijavimui. Kartu su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesu, tęsiama ir reikiamų 
Ignalinos AE sistemų tolimesnio eksploatavimo saugos priežiūra, kadangi abiejuose Ignalinos 
AE blokuose kol kas saugomas ypač pavojingas panaudotas branduolinis kuras. 

Siekiant įgyvendinti 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas, 
kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL 2009 L 
172, p. 18) (pakeista 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/87/Euratomas, kuria iš 
dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema (OL 2014 L219, p. 52), 8e straipsnyje išdėstytus 
reikalavimus, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija turi periodiškai vykdyti savo 
veiklos įsivertinimą, organizuoti nacionalinės branduolinės saugos reguliavimo sistemos ir 
kompetentingų reguliavimo institucijų veiklos tarptautinį ekspertinį įvertinimą, o taip pat 
užtikrinti branduolinės energetikos objektų saugos teminių ekspertinių vertinimų atlikimą. 
Šiuo metu VATESI rengiasi 2016 m. planuojamam tarptautiniam branduolinės saugos 
reguliavimo ekspertiniam vertinimui – TATENA IRRS misijai (angl. Integrated Regulatory 
Review Service, IRRS). 

2011 metais buvo patikslintas Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas 
ir priimtas naujas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas, nustatantys 
branduolinės energetikos saugos reglamentavimo principus branduolinėje energetikoje ir 
tiksliau nustatantys Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos kompetenciją, 
susijusią su branduolinės energetikos srities licencijų ir branduolinės saugos, fizinės saugos ir 
radiacinės saugos, įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatinimo įgyvendinimo 
reikalavimų sistemos kūrimu. Minėtų įstatymų pakeitimas įpareigoja atnaujinti branduolinės 
energetikos saugos reglamentavimo teisės aktų sistemą ir suteikia Valstybinei atominės 
energetikos saugos inspekcijai galimybes toliau tobulinti susijusius branduolinės energetikos 
saugos reikalavimus.  

Jei toliau bus vystomas naujos branduolinės elektrinės Lietuvoje projektas, Valstybinė 
atominės energetikos saugos inspekcija turės stiprinti savo žmogiškuosius išteklius, tobulinti 
branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą, atsižvelgdama į 
numatomus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos darbus naujos branduolinės 
elektrinės statybos metu bei projekto specifiką, susijusią su pasirinkta reaktoriaus 
technologija. 

Atlikdama savo funkcijas, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 
bendradarbiauja su užsienio partneriais ir palaiko glaudžius ryšius su TATENA. Tarptautinis 
bendradarbiavimas suteikia papildomų galimybių Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos specialistams kelti kvalifikaciją ir tobulinti branduolinės energetikos saugą 
reglamentuojančius teisės aktus, atsižvelgiant į tarptautinius reikalavimus ir kitų valstybių 
patirtį. Taip pat, vykdydama deleguotas funkcijas, Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcija siekia stiprinti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir gerinti teikiamų administracinių 
paslaugų kokybę. 

 
STRATEGINIS TIKSLAS (kodas – 01) 

 
Strateginis tikslas – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų 

užtikrintas aukštas branduolinės energetikos saugos lygis. 
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Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos strateginio planavimo veikla 
vykdoma vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos 
patvirtinimo“.  

 
Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas 
ir matavimo vienetas 

2015 
metų 

2016 
metų 

2017 
metų 

2018 
metų 

(2016+x) 
metų 

E-01-01 Antrojo ir aukštesnio lygio neįprastų 
įvykių pagal Tarptautinę branduolinių ir 
radiologinių įvykių skalę (INES) skaičius 
Lietuvos Respublikos branduolinės 
energetikos objektuose 

0 0 0 0 0 

E-01-02 Taikiems tikslams naudojamų Lietuvos 
Respublikoje esančių branduolinių 
medžiagų, branduolinių dvejopo 
naudojimo prekių ir vykdomų mokslinių 
tyrimų, susijusių su branduoliniu kuro 
ciklu, dalis (procentais) 

100 100 100 100 100 

 
Strateginiam tikslui įgyvendinti vykdoma viena branduolinės energetikos saugos 

reglamentavimo ir priežiūros programa. 
 

BRANDUOLIN ĖS ENERGETIKOS SAUGOS REGLAMENTAVIMO IR PRIEŽI ŪROS PROGRAMA 
(kodas – 01.01) 

 
Programos parengimo argumentai 

Programa ilgalaikė ir tęstinė, skirta Valstybinės atominės energetikos saugos 
inspekcijos strateginiam tikslui pasiekti – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą 
siekti, kad būtų užtikrintas aukštas branduolinės energetikos saugos lygis. Programa parengta 
siekiant tinkamai atlikti visas Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai priskirtas 
branduolinės energetikos saugos valstybinio reglamentavimo ir priežiūros funkcijas.  

Programos tikslai ir uždaviniai užtikrins sėkmingą Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos misijos vykdymą naudojant turimus ir numatomus gauti finansinius, 
materialinius ir žmogiškuosius išteklius, galimybę vertinti pasiektus rezultatus ir laiku imtis 
reikalingų priemonių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistų 
gebėjimams stiprinti. 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija vykdo galutinai sustabdytų 
Ignalinos AE energijos blokų branduolinės, fizinės ir radiacinės saugos, Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimo saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, įskaitant naujų 
branduolinės energetikos objektų statybą ir eksploatavimą, branduolinės, fizinės ir radiacinės 
saugos priežiūrą. Siekdama šio programos tikslo, Valstybinė atominės energetikos saugos 
inspekcija nagrinės ir vertins branduolinės, fizinės ir radiacinės saugos požiūriu pateiktas 
ataskaitas, projektus ir kitus saugos pagrindimo dokumentus, atliks patikrinimus, prireikus 
tobulins atitinkamus branduolinės energetikos saugą reglamentuojančius teisės aktus. 

Naujos branduolinės elektrinės statyba – rimtas uždavinys visai valstybinei 
reglamentavimo ir priežiūros sistemai, ypač pagrindinei reguliuojančiai institucijai 
Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai. Priėmus sprendimą tęsti projekto 
įgyvendinimą, reikės per gana trumpą laiką persvarstyti ir patobulinti esamus saugos 
reikalavimus, parengti reikiamus naujus teisės aktus, įdarbinti ir išugdyti specialistus, 
gebančius tinkamai įvertinti naujos branduolinės elektrinės projekto atitikimą branduolinės 
energetikos saugos teisės aktams, atlikti statybos, o vėliau ir eksploatavimo priežiūrą.  
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Lietuvos Respublikai priėmus tarptautinius įsipareigojimus dėl branduolinio ginklo 
neplatinimo atsirado pareiga prižiūrėti, kad bet kokia Lietuvos Respublikoje vykdoma veikla, 
susijusi su branduolinėmis dvejopo naudojimo prekėmis, branduolinių ir (arba) branduolinio 
kuro ciklo medžiagų įsigijimu, turėjimu, naudojimu ar vežimu bei su branduolinio kuro ciklu 
susiję moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla būtų atliekama tik taikiais tikslais. Prižiūrėdama, 
kaip vykdomi šie Lietuvos Respublikos įsipareigojimai, Valstybinė atominės energetikos 
saugos inspekcija kontroliuoja visus branduolinių medžiagų turėtojus, kad jie tinkamai 
apskaitytų savo turimas branduolines medžiagas ir laiku teiktų ataskaitas Europos Komisijai. 
Taip pat Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija yra įpareigota teikti apibendrintą 
informaciją TATENA ir Europos Komisijai pagal Papildomą protokolą prie Susitarimo tarp 
Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos, 
Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, 
Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, 
Ispanijos Karalystės, Švedijos Karalystės, Europos atominės energijos bendrijos ir 
Tarptautinės atominės energijos agentūros, įgyvendinantį Sutarties dėl branduolinių ginklų 
neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 31 tomas, 
p. 40).   

Programa skirta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos veiklai šiose 
pagrindinėse srityse vykdyti: 

1. Ignalinos AE eksploatuojamų saugai svarbių branduolinės energetikos objekto 
konstrukcijų, sistemų ir komponentų saugos priežiūra; 

2. panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, kitų 
naujų branduolinės energetikos objektų statybos ir eksploatavimo priežiūra; 

3. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo saugos priežiūra; 
4. užtikrinimas, kad Lietuvos Respublikoje esančios branduolinės ir branduolinio kuro 

ciklo medžiagos bei visa veikla, susijusi su branduolinės energijos panaudojimu, būtų 
naudojami tik taikiems tikslams; 

5. branduolinės energetikos saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos 
tobulinimas. 

Programos vertinimas neatliktas. 
Programa tęstinė ir neriboto laiko. 
 

Pareigybės programai įgyvendinti 2016 metais 
 

Įstaigos Teikiama programų Pareigybės (skaičius vienetais) 
1 1 75 

 
Programos koordinatorius – viršininkas Michail Demčenko. 

–––––––––––––––––––– 





(1 priedas) 1

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 
2016–2018 metų strateginio veiklos plano 
1 priedas 

 
2 lentelė. 2015–2018 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

                                                                                                                                                                                                                                        (Eur) 

Tikslo, 
uždavin

io, 
priemo

nės 
kodai 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimai 

2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 
Numatomi 2017 metų 

asignavimai 
Numatomi 2018 metų asignavimai Tarpi

nstitu
cinio 
veikl
os 

plano 
koda

s, 
Vyri
ausy
bės 

priori
teto 
koda

s 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 
iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

 Tikslas                  

01.01.0
1 

Užtikrinti 
veiksmingą 
branduolinės 
energetikos saugos 
valstybinę priežiūrą  

 
1142,023 

 
1078,886 

 
727,749 

 
63,137 

 
1137 

 
1087 

 
739 

 
50 

 
1137 

 
1087 

 
739 

 
50 

 
1137 

 
1087 

 
739 

 
50 
 

 

 Uždavinys                  

01.01.0
1.01 

Autorizuoti 
Valstybinei atominės 
energetikos saugos 
inspekcijai priskirtos 
priežiūros srities 
veiklas ir vykdyti jų 
priežiūrą siekiant 
užtikrinti aukštą 
branduolinės 
energetikos saugos 
lygį 

1142,023 1078,886 727,749 63,137 
 

1137 1087 739 50 1137 1087 739 50 1137 1087 739 50  
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Tikslo, 
uždavin

io, 
priemo

nės 
kodai 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimai 

2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 
Numatomi 2017 metų 

asignavimai 
Numatomi 2018 metų asignavimai Tarpi

nstitu
cinio 
veikl
os 

plano 
koda

s, 
Vyri
ausy
bės 

priori
teto 
koda

s 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 
iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

 Priemonės:                  

01.01.0
1.01.01 

Vykdyti 
branduolinės 
energetikos srities ir 
branduolinės 
energetikos srities 
veiklos su 
jonizuojančiosios 
spinduliuotės 
šaltiniais  
licencijavimo 
procesus ir priimti 
sprendimus dėl 
licencijų išdavimo ar 
pakeitimo 

141,470 141,470 92,029 0 142 142 93 0 142 142 93 0 142 142 93 0  

01.01.0
1.01.02 

išnagrinėti ir įvertinti 
pateiktas ataskaitas, 
projektus ir kitus 
saugos pagrindimo 
dokumentus 
branduolinės 
energetikos saugos 
požiūriu 

634,654 571,517 387,581 63,137 625 575 393 50 625 575 393 50 625 575 393 50  

01.01.0
1.01.03 

atlikti patikrinimus, 
prižiūrėti, kaip 
šalinami jų metu 

207,239 207,239 
 

140,542 0 209 209 143 0 209 209 143 0 209 209 143 0  



(1 priedas) 3

Tikslo, 
uždavin

io, 
priemo

nės 
kodai 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimai 

2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 
Numatomi 2017 metų 

asignavimai 
Numatomi 2018 metų asignavimai Tarpi

nstitu
cinio 
veikl
os 

plano 
koda

s, 
Vyri
ausy
bės 

priori
teto 
koda

s 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 
iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

nustatyti trūkumai 

01.01.0
1.01.04 

vykdyti tarptautinius 
įsipareigojimus laiku 
pateikiant reikiamas 
išvadas, ataskaitas, 
deklaracijas ar kitą 
informaciją 

158,660 158,660 
 

107,597 0 161 161 110 0 161 161 110 0 161 161 110 0  

 Tikslas                  

01.01.0
2 

Užtikrinti tinkamą 
branduolinės 
energetikos saugos 
valstybinį 
reguliavimą 

670,557 
 

670,557 
 

454,746 
 

0 677 677 463 0 677 677 463 0 677 677 463 0  

 Uždavinys                  

01.01.0
2.01 

Tobulinti 
branduolinės 
energetikos saugos 
reglamentavimo ir 
priežiūros sistemą 

670,557 670,557 
 

454,746 0 
 

677 677 463 0 677 677 463 0 
 

677 677 463 0  

 Priemonės:                  

01.01.0
2.01.01 

Rengti teisės aktų, 
susijusių su 
Valstybinės atominės 
energetikos saugos 
inspekcijos veikla ar 

584,664 584,664 
 

396,497 0 591 591 404 0 591 591 404 0 591 591 404 0  
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Tikslo, 
uždavin

io, 
priemo

nės 
kodai 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimai 

2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 
Numatomi 2017 metų 

asignavimai 
Numatomi 2018 metų asignavimai Tarpi

nstitu
cinio 
veikl
os 

plano 
koda

s, 
Vyri
ausy
bės 

priori
teto 
koda

s 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 
iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

branduolinės 
energetikos sauga, 
projektus 

01.01.0
2.01.02 

konsultuoti 
branduolinės 
energetikos saugos 
klausimais 

85,893 85,893 58,249 0 86 86 59 0 86 86 59 0 86 86 59 0  

 1. Iš viso Lietuvos 
Respublikos 
valstybės biudžetas  

 
1812,580 

 
1749,443 

 
11182,495 

  
63,137 

 
1814 

 
1764 

 
1202 

 
50 

 
1814 

 
1764 

 
1202 

 
50 

 
1814 

 
1764 

 
1202 

 
50 

 

 iš jo: 
1.1.bendrojo 
finansavimo lėšos 

                 

 1.2. Europos 
Sąjungos ir kitos 
tarptautinės 
finansinės paramos 
lėšos 

                 

 1.3. tikslinės 
paskirties lėšos ir 
pajamų įmokos 

                 

 2. Kiti šaltiniai 
(Europos Sąjungos 
finansinė parama 

                 



(1 priedas) 5

Tikslo, 
uždavin

io, 
priemo

nės 
kodai 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės 

pavadinimai 

2015 metų asignavimai 
Numatomi 2016 metų 

asignavimai 
Numatomi 2017 metų 

asignavimai 
Numatomi 2018 metų asignavimai Tarpi

nstitu
cinio 
veikl
os 

plano 
koda

s, 
Vyri
ausy
bės 

priori
teto 
koda

s 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 

išlaidoms turtui 
įsigyt

i 
iš viso iš jų 

darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

iš viso iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

projektams 
įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos lėšos) 

 Iš viso programai 
finansuoti (1+2) 

 
1812,580 

 
1749,443 

 
1182,495 

  
63,137 

 
1814 

 
1764 

 
1202 

 
50 

 
1814 

 
1764 

 
1202 

 
50 

 
1814 

 
1764 

 
1202 

 
50 
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterij ai ir j ų reikšmės 
 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 
matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų 
reikšmės 

2015 
metų 

2016
metų 

2017
metų 

2018
metų 

 1 tikslas – užtikrinti veiksmingą branduolinės 
energetikos saugos valstybinę priežiūrą 

    

R-01-01-01 Laiku pašalintų patikrinimų metu nustatytų pažeidimų 
dalis (procentais) 

100 100 100 100 

 1 tikslo 1 uždavinys – autorizuoti Valstybinei atominės 
energetikos saugos inspekcijai priskirtas priežiūros 
srities veiklas ir vykdyti jų priežiūrą siekiant užtikrinti 
aukštą branduolinės energetikos saugos lygį 

    

P-01-01-01-01 Priimtų sprendimų dėl paraiškų gauti ar pakeisti licenciją 
teisės aktų nustatytais terminais dalis (procentais) 

100 100 100 100 

P-01-01-01-02 Tinkamai išnagrinėtų ir įvertintų branduolinės 
energetikos saugos požiūriu pateiktų ataskaitų, projektų 
ir kitų saugos pagrindimo dokumentų dalis (procentais) 

100 100 100 100 

P-01-01-01-03 Atlikt ų branduolinės energetikos saugos patikrinimų 
skaičius 

40 40 40 40 

P-01-01-01-04 Laiku parengtų ir pateiktų išvadų, ataskaitų, deklaracijų 
ar kitos informacijos dalis pagal tarptautinius 
įsipareigojimus branduolinio ginklo neplatinimo srityje 
dalis (procentais)  

100 100 100 100 

 2 tikslas – Užtikrinti tinkamą branduolinės energetikos 
saugos valstybinį reguliavimą 

    

R-01-02-01 Ūkio subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, 
kuriuos rengiant pateikė pasiūlymus (ar informavo, kad 
pasiūlymų neturi) ūkio subjektai, kurių veiklą Valstybinė 
atominės energetikos saugos inspekcija reglamentuoja ir 
prižiūri, dalis (procentais) 

92 100 100 100 

 2 tikslo 1 uždavinys – tobulinti branduolinės energetikos 
saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemą 

    

P-01-02-01-01 Pateiktų tvirtinti ar patvirtintų teisės aktų, susijusių su 
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 
veikla ar branduolinės energetikos sauga, skaičius, 
vienetais 

10 10 10 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(1 priedas) 
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4 lentelė. 2016 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes 
 

Eil. 
Nr. 

Institucijos / 
įstaigos  

pavadinimas 

Pareigybių skaičius Išlaidos 
darbo 
užmo-
kesčiui 

institucijos / 
įstaigos vadovai 
ir pavaduotojai 

kitų padalinių 
vadovai ir 

pavaduotojai 

specialistai / parei-
gūnai, neturintys 

pavaldžių asmenų, 
ir kiti 

iš viso iš jų 
vals-
tybės 

tarnau-
tojai iš viso iš jų 

valst
ybės 
tarna

u-
tojai 

iš viso iš jų 
valsty-

bės 
tarnau-
tojai 

iš viso iš jų 
vals-
tybės 

tarnau-
tojai 

1. Valstybinė 
atominės 
energetikos 
saugos 
inspekcija 

3 – 16 16 56 47 75 63  

 Kiti biudžeto 
lėšas 
gaunantys 
subjektai 

– – – – – – – – – 

Iš viso pareigybių 3 – 16 16 56 47 75 63  

Iš viso išlaidų darbo 
užmokesčiui 

  
146,3 – 311,2 311,2 

     
 
 

744,5 

 
 
 

651,9 
 

1202 

      
 

963 

 
 

1202 
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6 lentelė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per 
strateginį veiklos planą 2016 metais 

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programa (IV dalis) Strateginis veiklos planas 

Nuostatos 
Nr. Nuostatos pavadinimas Uždavinio / priemonės pavadinimas Kodas 

365. Būdami nuoseklūs 
aplinkosauginėje veikloje, 
plėtodami valstybės ūkį ir 
toliau laikysimės darnios 
plėtros principo naudojant 
gamtos išteklius, apsaugant 
aplinką nuo neleistinos 
taršos ir garantuodami 
sveiką gyvenseną 
dabartinei ir būsimoms 
kartoms. 

Vykdyti branduolinės energetikos 
srities ir branduolinės energetikos 
srities veiklos su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais  licencijavimo 
procesus ir priimti sprendimus dėl 
licencijų išdavimo ar pakeitimo 

01.01.01.01.01 

Išnagrinėti ir įvertinti pateiktas 
ataskaitas, projektus ir kitus saugos 
pagrindimo dokumentus branduolinės 
energetikos saugos požiūriu 

01.01.01.01.02 

Konsultuoti branduolinės energetikos 
saugos klausimais 

01.01.02.01.02 

Rengti teisės aktų, susijusių su 
Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos veikla ar 
branduolinės energetikos sauga, 
projektus 

01.01.02.01.01 

  Atlikti patikrinimus, prižiūrėti, kaip 
šalinami jų metu nustatyti trūkumai 

01.01.01.01.03 

494. Vykdydami užsienio 
politiką, įtvirtinsime 
Lietuvos, kaip aktyvios ir 
konstruktyvios tarptautinės 
bendrijos narės, vykdančios 
prisiimtus įsipareigojimus 
ir pripažįstančios bendras 
demokratijos vertybes, 
kartu su kitomis 
demokratinėmis 
valstybėmis sprendžiančios 
saugumo, taikos 
užtikrinimo ir įvairius 
šiuolaikinio globalaus 
pasaulio iššūkius: kovos su 
badu ir skurdu, nelegalia 
migracija, terorizmu, 
narkomanija, branduolinio 
ginklo platinimu, klimato 
kaita ir kt., įvaizdį. 

Vykdyti tarptautinius įsipareigojimus 
laiku pateikiant reikiamas išvadas, 
ataskaitas, deklaracijas ar kitą  
informaciją 

01.01.01.01.04 

 
–––––––––––––––– 



 

Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos 2016–2018 metų 
strateginio veiklos plano 
2 priedas 

 
 

VERTINIMO KRITERIJ Ų TECHNINIAI PRIEDAI 
 

2016–2018 metai 
 

Pavadinimas Kodas 
Asignavimų valdytojas – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 900181056 
Strateginis tikslas – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų 
užtikrintas aukštas branduolinės energetikos saugos lygis. 

01 

Efekto kriterijus – antrojo ir aukštesniojo lygio neįprastų įvykių pagal tarptautinę 
branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (toliau – INES skalė) skaičius Lietuvos 
Respublikos branduolinės energetikos objektuose 

E-01-01 

 
1. Apibrėžimas visi branduoliniai įvykiai klasifikuojami pagal INES skalę; į šio 

efekto kriterijaus reikšmes pakliūna visi antrojo ir aukštesniojo 
lygio įvykiai 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas kriterijus pasirinktas todėl, kad tai vienas iš rodiklių, geriausiai 

atspindinčių saugos užtikrinimo sistemos trūkumus ir yra 
aiškiai įvertinamas 

4. Skaičiavimo metodas  skaičiuojami per ataskaitinį laikotarpį įvykę įvykiai 
5. Duomenų šaltinis duomenys apie įvykius branduolinėje energetikoje gaunami iš 

licencijų turėtojų, ir įvykiai priskiriami atitinkamam lygiui 
pagal INES skalę; galutinį sprendimą dėl  įvykio branduolinėje 
energetikoje priskyrimo atitinkamam lygiui pagal INES skalę 
priima Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

6. Duomenų auditas duomenų auditas neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas kartą per metus 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vedėjas Dainius 
Brandišauskas, dainius.brandisauskas@vatesi.lt, (8 5) 266 1582 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

– 

 
 

Pavadinimas Kodas 
Asignavimų valdytojas – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 900181056 
Strateginis tikslas – vykdant valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą siekti, kad būtų 
užtikrintas aukštas branduolinės energetikos saugos lygis 
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Efekto kriterijus – taikiems tikslams naudojamų Lietuvos Respublikoje esančių 
branduolinių medžiagų, branduolinių dvejopo naudojimo prekių ir vykdomų mokslinių 
tyrimų, susijusių su branduoliniu kuro ciklu, dalis (procentais) 

E-01-02 

 
1. Apibrėžimas Lietuvos Respublikoje vykdoma veikla, susijusi su 

branduolinių dvejopo naudojimo prekių importu ir eksportu, 
branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų 
įsigijimu, turėjimu, naudojimu, su branduolinio kuro ciklu 
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susiję moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla turi būti vykdomi 
tik siekiant taikių tikslų 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus ne 
3. Pasirinkimo pagrindimas tarptautinius įsipareigojimus priėmusi valstybė privalo 

prižiūrėti, kad visos valstybėje esančios branduolinės 
medžiagos būtų apskaitytos, kad veikla, susijusi su 
branduolinėmis ir branduolinio kuro ciklo medžiagomis, 
importuotos branduolinės dvejopo naudojimo prekės būtų 
naudojamos bei moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, susijusi 
su branduolinio kuro ciklu, būtų vykdoma tik siekiant taikių 
tikslų. Taip pat Tarptautinės atominės energetikos agentūros ir 
Europos Komisijos inspektoriams turi būti sudarytos sąlygos 
patikrinti priimtų įsipareigojimų įgyvendinimą 

4. Skaičiavimo metodas  kiekvieną mėnesį teikiamos ataskaitos apie branduolinių 
medžiagų inventorinius pasikeitimus; sudaromas metinis 
branduolinių medžiagų kiekio pakitimo balansas; analizuojama 
patikrinimų ir kita surinkta informacija, susijusi su 
branduolinės energijos naudojimu Lietuvoje; teikiamos išvados 
dėl branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto ar 
tarpininkavimo paslaugų; išduodami galutinį panaudojimą 
patvirtinančiam dokumentai; kontroliuojamas importuotų 
branduolinių dvejopo naudojimo prekių panaudojimas 

5. Duomenų šaltinis duomenys apie įsigyjamas, turimas, naudojamas ar vežamas 
branduolines ar branduolinio kuro ciklo medžiagas gaunami iš 
tokių medžiagų turėtojų; informacija apie vykdomus 
mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, susijusią su 
branduolinio kuro ciklu, gaunama iš tokia veikla užsiimančių 
ūkio subjektų; papildoma informacija gaunama iš visuomenės 
informavimo priemonių pranešimų bei atliekant patikrinimus; 
informacija apie eksportuojamas ar importuojamas 
branduolines dvejopo naudojimo prekes ar tarpininkavimo 
paslaugas gaunama iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 

6. Duomenų auditas duomenų auditas neatliktas 
7. Skaičiavimo reguliarumas atsižvelgiant į teikiamas ataskaitas: kartą per mėnesį, kartą per 

ketvirtį, kartą per metus 
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 
Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus 
vedėjas Renaldas Sabas, renaldas.sabas@vatesi.lt, (8 5) 266 
1563 

9. Kita informacija apie vertinimo 
kriterijaus patikimumą 

patvirtinama TATENA įsipareigojimų įgyvendinimo ataskaitos 
išvadoje apie Lietuvą 
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