
 

 

 
 

ATMINTINĖ TIEKĖJAMS/RANGOVAMS 

APIE SAUGOS KULTŪRĄ 

 VĮ Ignalinos AE misija – saugiai ir efektyviai 

įgyvendinti unikalų projektą – Ignalinos atiminės 

elektrinės su dviem RBMK-1500 tipo reaktoriais 

eksploatavimo nutraukimą bei saugiai tvarkyti 

radioaktyviąsias atliekas, užtikrinant, kad ateities 

kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo naštos. 

 Kadangi Jūs tapote VĮ Ignalinos AE misijos 

dalimi bei siekiant sėkmingai bendradarbiauti vykdant 

tarpusavio įsipareigojimus, šia Atmintine siekiame, 

Jus bei Jūsų darbuotojus ir Jūsų tiekėjus/rangovus 

supažindinti su Saugos kultūra. 

 LR teisės aktai Saugos kultūrą apibrėžia kaip 

organizacijos ir jos darbuotojų ypatybių, žinių apie 

galimus veiklos padarinius, saugai svarbių nuostatų 

bei vertybių visuma ir praktika, kuri lemia išskirtinį 

visų organizacijos darbuotojų dėmesį saugai. Kitaip 

tariant, organizacijoje turi būti formuojamas, 

vertinamas ir palaikomas tinkamas tiek darbuotojų 

tiek ir visų lygių vadovų elgesys bei požiūris saugos 

labui. VĮ Ignalinos AE sauga yra laikoma pamatine 

vertybe. 

 Jūs vykdysite veiklą ar teiksite paslaugas, 

produktą VĮ Ignalinos AE – branduolinės 

energetikos objektui. Branduolinės energetikos 

objekto sauga yra užtikrinama nuosekliai 

įgyvendinant pakopinės apsaugos principą, 

grindžiamą fizinių barjerų sistema, kuri užkerta kelią 

jonizuojančiajai spinduliuotei ir radioaktyviosioms 

medžiagoms plisti į aplinką, ir techninių bei 

organizacinių priemonių sistema, kuri apsaugo šiuos 

barjerus ir palaiko jų efektyvumą, o šiems barjerams 

suirus – švelnina žalingą jonizuojančiosios 

spinduliuotės poveikį žmonėms ir aplinkai. 

Atsižvelgiant į tai, Jūs bei Jūsų darbuotojai vykdant 

darbus/teikiant paslaugas mūsų įmonėje ar pristatant 

produktus privalote suvokti galimai keliamą riziką 

VĮ Ignalinos AE branduolinės objektų saugai, jeigu 

bus nesilaikoma saugos ar kokybės reikalavimų, 

nurodytų LR teisės aktuose ar VĮ Ignalinos AE 

normatyviniuose techniniuose dokumentuose. 

 VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos 

objektų saugos užtikrinimas techninėmis 

priemonėmis įgyvendinamas klasifikuojant juose 

esamus saugai svarbias konstrukcijas, sistemas ir 

komponentus (toliau – SS KSK), t.y. atitinkamas 

objekto statybines konstrukcijas, vamzdynus, talpas, 

komunikacijas, įrangą, jutiklius, matavimo bei 

valdymo prietaisus ar jų elementus, kurių gedimas ar 

pažeidimas gali sukelti projektines arba 

neprojektines avarijas. Atsižvelgiant į tai prašome 

Jūsų domėtis apie Jūsų vykdomų darbų ar 

teikiamų paslaugų aplinkoje esamus SS KSK 

siekiant jų nepažeisti ir tuo pačiu išvengti galimo 

žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio 

žmonėms ir aplinkai. 

 VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos 

objektų saugos užtikrinimas organizacinėmis 

priemonėmis įgyvendinamas nustatant atitinkamas 

tvarkas bei jomis vadovaujantis. Vykdant veiklas VĮ 

Ignalinos AE branduolinės energetikos objektuose 

būtina susipažinti ir griežtai laikytis: 

❖ patekimo į objektą bei elgesio jame tvarkos; 

❖ materialinių vertybių įnešimo/išnešimo tvarkos; 

❖ filmavimo/fotografavimo tvarkos; 

❖ tiekėjų/rangovo organizacijų personalo 

apmokymo tvarkos; 

❖ darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo 

tvarkos; 

❖ civilinės saugos bei avarinės parengties tvarkos; 

❖ radiacinės saugos reikalavimų; 

❖ Jums išduotame darbų nurodyme numatytų 

reikalavimų bei sąlygų; 

❖ reikalavimų, nurodytų darbui atlikti skirtuose 

dokumentuose. 

Siekiant išvengti žmogiškųjų klaidų vykdant 

darbus ar teikiant paslaugas VĮ Ignalinos AE 

branduolinės energetikos objektuose vadovaukitės 

STARK metodologija. STARK – savikontrolės 

metodologija: sustok, pagalvok, veik, išanalizuok, 

pranešk (angl. – Stop, Think, Act, Review, 

Communicate). 

Turite žinoti, jog vykdant darbus ar teikiant 

paslaugas bet kokia iškilusi problema, nesilaikymas 

nustatytų tvarkų ar darbuotojo klaida gali pažeisti 

VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektų 

saugą. Todėl, susiklosčius aukščiau minėtoms 

aplinkybėms, tolimesnių SPRENDIMŲ PATYS 

NEPRIIMKITE, O INFORMUOKITE MUS, 

siekiant operatyviai sumažinti galimas negatyvias 

pasekmes. 

Mes taip pat esami atviri Jūsų pasiūlymams, 

siekiant gerinti saugą bei bendradarbiavimą. 

Pasiūlymų lauksime adresu: 

 

https://www.iae.lt/apie-imone/griztamasis-rysys/109  

Tikimės, jog ši informacija padės mums 

suprasti vieni kitus, užtikrinant VĮ Ignalinos AE 

branduolinės energetikos objektuose SAUGĄ. 

VĮ Ignalinos AE generalinis direktorius 

Audrus Kamienas 

Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo veikla 
bendrai finansuojama Europos Sąjungos 

https://www.iae.lt/apie-imone/griztamasis-rysys/109
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VĮ Ignalinos AE telefonų numeriai skubiems 

pranešimams 

Įmonės pamainos viršininkas +370 386 2 9381 

+370 386 2 5502  

Generalinis direktorius +370 386 2 8350 

Eksploatavimo nutraukimo 

departamento direktorius 

+370 386 2 8380 

Fizinės saugos tarnybos 

vadovas 

+370 386 2 8340 

Radiacinės saugos tarnybos 

vadovas 

+370 386 2 8354 

+370 386 2 9564 

Medicinos punktas +370 386 2 8005 

Paskambinus: 

1. prisistatykite (vardas, pavardė); 

2. nurodykite pareigas; 

3. aiškiai apibūdinkite problemą/situaciją/įvykį; 

4. tiksliai nurodykite laiką bei vietą. 

VĮ IGNALINOS AE AVARINĖS PARENGTIES 

SIGNALAI 
 

 

 

 

 

 

 

PRANEŠIMO 

PAVADINIMAS 

VEIKSMAI 

,,DĖMESIO 

VISIEMS“ 

Įsijunkite Lietuvos radiją 

,,RADIACINIS 

PAVOJUS“ 

Eikite į tarnybines patalpas, 

uždarykite langus ir duris, 

išjunkite kondicionierius ir, jei 

yra, ventiliaciją, įsijunkite 

Lietuvos radiją, laukite 

nurodymų. 

,,ORO PAVOJUS“ 

Įsijunkite Lietuvos radiją, laukite 

nurodymų. Kitiems įmonės 

darbuotojams Skubi evakuacija 

už Ignalinos atominės 

elektrinės teritorijos ribų! 

Skubi evakuacija už Ignalinos 

atominės elektrinės teritorijos 

ribų! Skubi evakuacija už 

Ignalinos atominės elektrinės 

teritorijos ribų! 

,,URAGANO 

PAVOJUS“ 

Eikite į tarnybines patalpas, 

uždarykite langus ir duris, 

įsijunkite Lietuvos radiją, laukite 

nurodymų 

,,CHEMINIS 

PAVOJUS“ 

Eikite į tarnybines patalpas, 

uždarykite langus ir duris, 

įsijunkite Lietuvos radiją, laukite 

nurodymų 

,,POTVYNIO 

PAVOJUS“ 

Eikite į tarnybines patalpas, 

įsijunkite Lietuvos radiją, laukite 

nurodymų 

,,PASIRENGIMAS 

EVAKUACIJAI“ 

Išjunkite elektrinius buitinius ir 

šildymo prietaisus, degiąsias 

dujas ir vandenį, sandariai 

uždarykite kabinetų langus. 

Atvykite į nustatytą rinkimosi 

vietą, laukite nurodymų. 

,,EVAKUACIJA“ 

Gavę savo vadovų arba 

evakavimo priemonių vykdymo 

koordinatorių nurodymą, be 

panikos vykite į autotransporto 

stovėjimo vietas, kad 

išvyktumėte į Visagino miestą. 

DĖMESIO  
VISIEMS 

+ 

3 kartai 

Sirena Žodinis pranešimas 


