
FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO IAE BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO 

AIKŠTELĖJE TVARKOS ATMINTINĖ  

 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo reikalavimais, draudžiama 

filmuoti ir fotografuoti esančius įrenginius ir įrangą be leidimo, išduoto IAE nustatyta tvarka. 

2. Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) 

aikštelėje filmuoti ir fotografuoti galima tik pasirašytinai susipažinus su šia atmintine. 

3. Filmavimo ir fotografavimo įrangą naudoti tik filmavimo ir (ar) fotografavimo darbų vykdymo 

vietose. Kitose BEO aikštelės vietose filmavimo ir fotografavimo įranga privalo būti išjungta, uždengti 

objektyvai. 

4. Tik atvykus į filmavimo ir (ar) fotografavimo vietą ir gavus žodinį lydinčiojo FSS  darbuotojo 

leidimą, galima pradėti ruošti filmavimo ir fotografavimo įrangą darbui bei filmuoti ir (ar) fotografuoti. 

5. Draudžiama filmuoti ir fotografuoti IAE BEO esančius FSS fizinius barjerus ir įsibrovimo ir 

įsilaužimo aptikimo sistemas (pvz.: fizinius barjerus, signalizacijos ar vaizdo stebėjimo sistemas, kontrolinių 

bei kitą įrangą) bei objektus ir patalpas, pažymėtas fotografuoti ir filmuoti draudžiančiais ženklais, FSS 

darbuotojų veiksmus. Iškilus klausimui, ar planuojamas filmuoti ir (ar) fotografuoti objektas nėra įtrauktas į 

draudžiamų filmuoti ir fotografuoti objektų sąrašą, kreiptis į lydintį Fizinės saugos sistemos darbuotoją. 

6. FSS darbuotojui nurodžius, nedelsiant nutraukti vykdomus filmavimo ir (ar) fotografavimo darbus. 

7. FSS darbuotojui pareikalavus, patikrinimui pateikti filmavimo ir fotografavimo įrangą, nufilmuotą 

ir (ar) nufotografuotą medžiagą. 

8. Lankantis kontroliuojamos zonos patalpose, filmavimo ir fotografavimo įrangą: 

8.1. draudžiama dėti ant grindų; 

8.2. būtina pateikti IAE dozimetrininkui, kad patikrintų radiacinį užterštumą. 

9. Asmenims, pažeidus nustatytą filmavimo ir fotografavimo tvarką, nutraukiamas filmavimas ir (ar) 

fotografavimas, iš jų gali būti paimta filmavimo ir (ar) fotografavimo įranga bei laikmenos, kol bus pašalinta 

neteisėtai nufilmuota ir (ar) nufotografuota medžiaga. Sprendimą dėl įrangos ir laikmenų grąžinimo priima 

Fizinės saugos tarnybos vadovas.  

Pastaba. Apie nustatytą filmavimo ir fotografavimo IAE BEO aikštelėje tvarkos pažeidimą 

informuojamas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas. 
 

 

 

Susipažinau ir sutinku 
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 Filmavimo ir fotografavimo valstybės 

įmonės Ignalinos atominės elektrinės 

branduolinės energetikos objektų apsaugos 

zonose tvarkos aprašo3 priedas 


