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VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VADYBOS 

SISTEMOS POLITIKA 

 

1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) vadybos sistemos 

politikoje nurodyti VATESI aukščiausiosios vadovybės išreikšti ketinimai ir kryptys, susijusios su VATESI 

vadybos sistema. VATESI vadybos sistemos politika parengta vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 

ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, TATENA standarto GSR Part 2 „Lyderystė ir 

vadyba saugos srityje“ ir TATENA standarto GS-G-3.1 „Vadybos sistemos taikymas objektams ir 

veikloms“ reikalavimais. 

2. VATESI misija – vykdyti branduolinės energetikos objektų ir veiklos, susijusios su branduolinėmis 

bei branduolinio kuro ciklo medžiagomis, saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, siekiant apsaugoti 

visuomenę ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 

3. Vadovybė siekia įgyvendinti VATESI misiją bei pasiekti VATESI strateginiame veiklos plane 

nustatytus strateginius tikslus ir įsipareigoja:  

3.1. branduolinės energetikos saugos srityje: 

3.1.1. siekti efektyviai ir rezultatyviai vykdyti deleguotas funkcijas; 

3.1.2. savo veikloje vadovautis branduolinės energetikos saugos prioritetu; 

3.1.3. nuolat stiprinti branduolinės energetikos saugos ir saugumo kultūrą VATESI; 

3.1.4. taikyti VATESI veikloje proporcingumo principą, didžiausią dėmesį skiriant branduolinės 

energetikos saugos požiūriu svarbesnėms sritims ir veikloms; 

3.1.5. užtikrinti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, 

mokslinės-techninės paramos organizacijomis, Europos Sąjungos institucijomis ir tarptautinėmis 

organizacijomis, dirbančiomis branduolinės energetikos saugos srityje, bei užsienio šalių branduolinės 

energetikos saugą reguliuojančiomis institucijomis, siekiant keistis aktualia informacija bei gerąja praktika 

ir taip didinti veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą; 

3.2. paslaugų ir procesų kokybės srityje: 

3.2.1. nuolat didinti integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą ir efektyvumą ir skatinti VATESI 

darbuotojus aktyviai dalyvauti tobulinant integruotą vadybos sistemą; 

3.2.2. užtikrinti, kad integruota vadybos sistema atitiktų Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 

„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ ir Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standarto 

GSR Part 2 „Lyderystė ir vadyba saugos srityje“ reikalavimus ir kitus VATESI veiklai taikomus 

privalomuosius reikalavimus; 

3.2.3. užtikrinti, kad visi VATESI priimami sprendimai būtų skaidrūs, nešališki ir pagrįsti, aiškūs bei 

suprantami visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims, kad jos galėtų dalyvauti priimant sprendimus; 

3.2.4. efektyviai valdyti potencialias VATESI veiklos rizikas ir galimybes bei šalinti nustatytas 

neatitiktis; 

3.3. informacijos saugumo srityje – užtikrinti, kad žodinė, rašytinė ir elektroninė informacija būtų 

valdoma įgyvendinant visus aktualius informacijos saugumo reikalavimus, įskaitant asmens duomenų 

apsaugą; 

3.4. darbuotojų saugos ir sveikatos srityje – sudaryti VATESI darbuotojams tinkamas darbo 

sąlygas, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus bei 

leidžiančias efektyviai vykdyti pavestas funkcijas; 

3.5. personalo valdymo srityje: 

3.5.1. siekti, kad VATESI dirbtų tik aukštos kvalifikacijos darbuotojai, užtikrinantys profesionalumą 

savo veikloje bei suprantantys savo veiklos svarbą branduolinės energetikos saugai užtikrinti; 
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3.5.2. skatinti darbuotojų motyvaciją, lyderystę, profesionalumą ir atsakingą požiūrį į atliekamą 

darbą; 

3.5.3. užtikrinti galimybes VATESI darbuotojams mokytis ir tobulinti turimas kompetencijas; 

3.6. aplinkos apsaugos srityje – nusistatyti ir valdyti svarbius VATESI veikloje aplinkos apsaugos 

aspektus, taip prisidedant prie aplinkos tausojimo; 

3.7. finansų valdymo srityje – efektyviai naudoti finansinius resursus, užtikrinant sklandų VATESI 

funkcijų vykdymą; 

3.8. vidaus kontrolės srityje – užtikrinti teisės aktų laikymąsi, turto saugojimą, patikimą finansų 

valdymą ir išsamios informacijos apie tai teikimą. 

 

 

_______________ 
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