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2.

Pakeitimo
Nr.

2 lapas iš 13

•

rangovinėje organizacijoje arba organizacijoje, perkančioje įrangą, sukurta ir galioja
personalo mokymo ir atestavimo sistema darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės
saugos srityje, atitinkanti Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus;

•

prieš pradedant vykdyti darbus IAE, rangovinės organizacijos arba įrangą perkančios
organizacijos personalui bus pravesti gaisrinės, fizinės, radiacinės (esant būtinybei)
saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, atitinkantys IAE nustatytus
reikalavimus.

SANTRUMPOS
VĮ

− valstybinė įmonė

IAE

− Ignalinos atominė elektrinė

MP

− Mokymo poskyris

PS

− Personalo skyrius

AS ir KVS

− Audito, saugos ir kokybės valdymo skyrius

DS ir SS

− Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius

FSOT

− Fizinės saugos organizavimo tarnyba

RST

− Radiacinės saugos tarnyba

PTM

– priešgaisrinis techninis minimumas

3.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

3.1.

Personalui taikomi reikalavimai
Įrangą perkančios organizacijos arba rangovinės organizacijos, vykdančios darbus IAE
aikštelėje, personalui taikomi reikalavimai yra nurodyti sutartyje, kurią sudarė VĮ IAE ir
įrangą perkanti organizacija arba rangovinė organizacija, vykdanti darbus IAE aikštelėje.

3.2.

Būtinos žinios ir įgūdžiai
Po apmokymo pagal šios Programos apimtį personalas turi būti įgijęs būtinų žinių ir
įgūdžių.

3.2.1.

Radiacinės saugos srityje
Būtinos žinios ir įgūdžiai yra nustatyti pagal programų tematiką:
•

Darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, mokymo
programa, MC-1481-87;

•

Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, radiacinės saugos mokymo programa, MC1481-86;

•

Darbuotojų, dirbančių jonizuojančiosios spinduliuotės sąlygomis, radiacinės saugos
mokymo programa, MC-1481-85;

•

Darbuotojų, vykdančių radioaktyviųjų medžiagų vežimą, radiacinės saugos
mokymo programa, MC-1481-84.
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Pakeitimo
Nr.

3 lapas iš 13

Gaisrinės saugos srityje
Būtinos žinios ir įgūdžiai yra nurodyti VĮ Ignalinos AE personalo priešgaisrinio techninio
minimumo mokymo programoje, МС-1481-1.

3.2.3.

Fizinės saugos srityje
Turi žinoti:
•

vidaus tvarkos reikalavimus;

•

asmenų, transporto priemonių leidimo į saugomus IAE objektus tvarką;

•

materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE objektus ir išvežimo (išnešimo) iš jų
tvarką;

•

leidimo į patalpas, kontroliuojamas FSOS apsaugos grupės operatyvinio personalo,
tvarką;

•

veiksmų tvarką grėsmių arba diversijų atveju.

Turi mokėti:

3.2.4.

•

vykdyti fizinės saugos reikalavimus, vykdant darbus saugomoje zonoje;

•

įnešti (įvežti) ir išnešti (išvežti) materialines vertybes, vadovaujantis nustatytais
reikalavimais;

•

veikti pavojaus arba diversijų atveju.

Saugos kultūros srityje
Turi žinoti:
•

saugos kultūros principus individualiu lygmeniu ir vadovų lygmeniu.

Turi mokėti:

3.2.5.

•

laikytis griežtai reglamentuoto požiūrio, kritinės pozicijos, būti komunikabilus,
vykdant darbus;

•

vykdyti darbus pagal procedūras, naudojant savikontrolę darbų vykdymo metu pagal
metodologiją STARK.

Avarinės parengties srityje
Turi žinoti:
•

avarinės parengties IAE organizavimą;

•

avarijų klases, priežastis ir galimas pasekmes;

•

informavimo sistemą, signalus ir personalo veiksmų tvarką;

•

kolektyvines ir asmenines apsaugos avarijos atveju priemones.

Turi mokėti:
•

teisingai veikti avarijos IAE atveju.
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Pakeitimo
Nr.

4 lapas iš 13

4.

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

4.1.

Po sutarties pasirašymo dėl darbų/paslaugų įvykdymo remonto darbų srityje, rangovinės
organizacijos administracija iš anksto privalo užtikrinti Techninių dokumentų, kurių
žinojimas yra būtinas, norint vykdyti darbus, sąrašo, Egzaminų bilietų dėl rangovinės
organizacijos personalo atestavimo dėl teisės vykdyti darbus IAE, parengimą pagal
Remonto darbų organizavimo instrukcijos, DVSed-1012-6, 14-to punkto reikalavimus.

4.2.

Siekiant organizuoti mokymą ir atestavimą, IAE padalinio vadovas (rangos darbų
užsakovo arba įrangos pardavėjo) nustato rangovinės organizacijos arba įrenginius
perkančios organizacijos personalo mokymo ir atestavimo poreikius ir siunčia tarnybinį
raštą į PS MP, kuriame yra nurodomas personalo mokymo turinys (programos, temų
pavadinimai) ir kategorijos pagal šią programą. Jeigu yra būtinybė mokyti personalą
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, vadovas nurodo savo rašte papildomas temas,
priklausomai nuo atliekamų darbų specifikos.

4.3.

Vadovaujantis padalinio raštu, PS MP rengia konkrečios rangovinės organizacijos arba
įrenginius perkančios organizacijos personalo mokymo programą. Programa yra
suderinama su padalinio, kuris yra rangos darbų arba pardavimo užsakovas, vadovu, ir
tvirtinama atitinkamos tarnybos vadovo, o kai jo nėra – organizacinėje struktūroje,
programą tvirtina departamento vadovas.

4.4.

Vadovaujantis mokymo programa ir pagal pateiktą personalo sąrašą PS MP yra rengiamas
potvarkis dėl mokymo ir pravesti personalo mokymą ir atestavimą. Mokymas vykdomas
paskaitų, konsultacijų ir savarankiško pasirengimo forma. Mokymą organizuoja ir praveda
PS MP vyresnysis instruktorius (instruktorius).

4.5.

Po mokymų užbaigimo yra vykdomas rangovinės organizacijos arba įrenginius perkančios
organizacijos personalo atestavimas iš radiacinės saugos ir gaisrinės saugos (esant
būtinybei). Rangovinės organizacijos darbų vadovai, vykdantys darbus arba teikiantys
paslaugas remonto darbų srityje, yra atestuojami elektrinės atestacijos komisijos Nr. 10
pagal egzaminų bilietus, parengtus rangovinės organizacijos ir patvirtintus atestacijos
komisijos pirmininko, dėl teisės vykdyti darbus. Kitais atvejais, konkrečių rangovinių
organizacijų darbų vadovų atestacijos būtinybė yra numatyta personalo parengimo
programoje, pagrįsta padalinio vadovo tarnybiniu raštu. Atestuoja atitinkamo departamento
arba tarnybos atestavimo pareigoms komisija.
Atestacijos metu yra tikrinamos darbų vadovų žinios darbų vykdymo technologijų, fizinės
saugos, avarinio pasiruošimo, saugos kultūros ir kitose srityse, atsižvelgiant į vykdomų
darbų specifiką.

4.6.

Mokymo ir atestavimo procesas įforminamas dokumentuose, vadovaujantis IAE
nustatytais reikalavimais.

4.7.

Po mokymų ir atestacijų užbaigimo, rangovinių organizacijų ir įrenginius perkančių
organizacijų darbuotojams išduodami nustatytos formos atestacijos pavyzdžiai. Esant
būtinybei, apmokyto ir atestuoto personalo sąrašai yra pateikiami rangovinės organizacijos
arba įrenginius perkančios organizacijos vadovui.
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5.

MOKYMO PROGRAMA IR TEMINIS PLANAS

5.1.

Teminis planas

Eil.
Nr.
1.
1.1.

Turinys
(programos, kurso, temos pavadinimas)
Radiacinė sauga (mokymas pagal atskiras programas)
Atsakingų už radiacinę saugą asmenų radiacinės saugos
mokymo programa, MC-1481-86

Rangovinės organizacijos
personalo kategorija arba
vykdoma funkcija
Rangovinės organizacijos
vadovai

ATESTAVIMAS klausimais, nurodytais Personalo
atestavimo radiacinės saugos egzaminų (testų) klausimų
sąraše, МС-1454-133
1.2.

Darbuotojų, dirbančių jonizuojančiosios spinduliuotės
sąlygomis, radiacinės saugos mokymo programa, МС1481-85

Darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais, radiacinės saugos mokymo programa, MC1481-87
ATESTAVIMAS klausimais, nurodytais Personalo
atestavimo radiacinės saugos egzaminų (testų) klausimų
sąraše, МС-1454-133

1.4.

Darbuotojų, vykdančių radioaktyviųjų medžiagų vežimą,
radiacinės saugos mokymo programa, MC-1481-84
ATESTAVIMAS

klausimais,

nurodytais

Personalo

Pirminė – 60
Periodiškai – 20

Darbų vadovai, darbininkai,
vykdantys darbus
kontroliuojamoje zonoje

ATESTAVIMAS klausimais, nurodytais Personalo
atestavimo radiacinės saugos egzaminų (testų) klausimų
sąraše, МС-1454-133
1.3.

Mokymo ir atestavimo
trukmė (valandomis)

Pirminė – 20
Periodiškai – 8

Mokymo vieta, atsakingas už
mokymą ir atestavimą asmuo

PS mokymo poskyris,
instruktorius
Radiacinės saugos komisija

PS mokymo poskyris,
instruktorius

Pakeitimo
Nr.

5 lapas iš 13

Mokymo ir atestavimo
periodiškumo
reikalavimai

Prieš pradedant dirbti
IAE
Periodiniai mokymai ir
atestavimai (kartą per
penkerius metus)
Prieš pradedant dirbti
IAE

Radiacinės saugos komisija
Periodiniai mokymai ir
atestavimai (kartą per
penkerius metus)

Darbų vadovai, darbininkai,
vykdantys darbus su
jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais

Pirminė – 30
Periodiškai – 10

PS mokymo poskyris,
instruktorius

Prieš pradedant dirbti
IAE

Radiacinės saugos komisija
Periodiniai mokymai ir
atestavimai (kartą per
penkerius metus)

Darbų vadovai, darbininkai,
vykdantys radioaktyviųjų
medžiagų pervežimą

Pirminė – 40
Periodiškai – 10

PS mokymo poskyris,
instruktorius
Radiacinės saugos komisija

Prieš pradedant dirbti
IAE
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Eil.
Nr.
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Turinys
(programos, kurso, temos pavadinimas)

Rangovinės organizacijos
personalo kategorija arba
vykdoma funkcija

Mokymo ir atestavimo
trukmė (valandomis)

Mokymo vieta, atsakingas už
mokymą ir atestavimą asmuo

atestavimo radiacinės saugos egzaminų (testų) klausimų
sąraše, МС-1454-133
2.

Gaisrinė sauga (mokymas pagal atskiras kategorijas)

2.1.

„E“ kategorijos personalas

2.1.1. VĮ Ignalinos AE personalo priešgaisrinio techninio
minimumo mokymo programa, МС-1481-1

Mokymo ir atestavimo
periodiškumo
reikalavimai

Visas personalas, vykdantis
darbus IAE aikštelėje

3

PS mokymo poskyris,
instruktorius.
PTM komisija

Prieš pradedant dirbti
IAE
Periodinis atestavimas
(kartą per trejus metus)

„A“ kategorijos personalas

2.2.1. VĮ Ignalinos AE personalo priešgaisrinio techninio
minimumo mokymo programa, МС-1481-1
A kategorijos personalo ATESTAVIMAS priešgaisrinio
techninio
minimumo
klausimais,
įtrauktais
į
Priešgaisrinio techninio minimumo IAE žinių
patikrinimo egzaminų klausimų sąrašą, MC-1454-15
2.3.

6 lapas iš 13

Periodiniai mokymai ir
atestavimai (kartą per
penkerius metus)

E kategorijos personalo ATESTAVIMAS priešgaisrinio
techninio
minimumo
klausimais,
įtrauktais
į
Priešgaisrinio techninio minimumo IAE žinių
patikrinimo egzaminų klausimų sąrašą, MC-1454-15
2.2.

Pakeitimo
Nr.

Personalas, dalyvaujantis
pasiruošime vykdyti ugnies
darbus ir juos vykdantis

1,5

PS mokymo poskyris,
instruktorius.
PTM komisija

Prieš pradedant dirbti
IAE
Periodinis atestavimas
(kartą per trejus metus)

„B“ kategorijos personalas

2.3.1 VĮ Ignalinos AE personalo priešgaisrinio techninio
minimumo mokymo programa, МС-1481-1
B kategorijos personalo ATESTAVIMAS priešgaisrinio
techninio
minimumo
klausimais,
įtrauktais
į
Priešgaisrinio techninio minimumo IAE žinių

Personalas, atliekantis
pavojingųjų cheminių
medžiagų ir preparatų
pervežimą, saugojimą ir
dirbantis su jomis

1,5

PS mokymo poskyris,
instruktorius.
PTM komisija

Prieš pradedant dirbti
IAE
Periodinis atestavimas
(kartą per trejus metus)
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Eil.
Nr.

Pakeitimo
Nr.
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Turinys
(programos, kurso, temos pavadinimas)

Rangovinės organizacijos
personalo kategorija arba
vykdoma funkcija

Mokymo ir atestavimo
trukmė (valandomis)

Mokymo vieta, atsakingas už
mokymą ir atestavimą asmuo

7 lapas iš 13

Mokymo ir atestavimo
periodiškumo
reikalavimai

patikrinimo egzaminų klausimų sąrašą, MC-1454-15

2.4.

„D“ kategorijos personalas

2.4.1. VĮ Ignalinos AE personalo priešgaisrinio techninio
minimumo mokymo programa, МС-1481-1
D kategorijos personalo ATESTAVIMAS priešgaisrinio
techninio
minimumo
klausimais,
įtrauktais
į
Priešgaisrinio techninio minimumo IAE žinių
patikrinimo egzaminų klausimų sąrašą, MC-1454-15

Vadovai, atsakingi už
gaisrinę saugą IAE
padaliniuose ir atskiruose
darbo baruose

1,5

Darbų vadovai, darbininkai

0,3

Fizinės saugos užtikrinimas

3.1

IAE vidaus tvarkos reikalavimai

3.2

Patekimo į saugomas zonas tvarka

0,3

3.3

Materialinių
vertybių,
priklausančių
rangovinei
organizacijai, įvežimo (įnešimo) ir išvežimo (išnešimo)
tvarka

0,3

3.4

Personalo veiksmai grėsmių arba diversijų atveju

0,1

Iš viso:

1,0

Saugos kultūra

4.1.

Bendrieji darbuotojų saugos kultūros IAE reikalavimai

4.2.

Saugos kultūra individualiu lygmeniu

4.3.

Saugos kultūra vadovų lygmeniu

Darbų vadovai, darbininkai

0,20
0,5

Darbų vadovai

Prieš pradedant dirbti
IAE

PTM komisija

3.

4.

PS mokymo poskyris,
instruktorius.

0,3

Periodinis atestavimas
(kartą per trejus metus)

Pirminis mokymas

PS mokymo poskyris,
instruktorius.

−

PS mokymo poskyris,
instruktorius.

Pirminis mokymas
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Eil.
Nr.

Pakeitimo
Nr.
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Turinys
(programos, kurso, temos pavadinimas)

Rangovinės organizacijos
personalo kategorija arba
vykdoma funkcija

Iš viso:
5.

Atestavimas

5.1.

ATESTAVIMAS dėl teisės vykdyti darbus

Mokymo ir atestavimo
trukmė (valandomis)

Mokymo vieta, atsakingas už
mokymą ir atestavimą asmuo

−

Mokymo ir atestavimo
periodiškumo
reikalavimai

−

1
Darbų vadovai

8 lapas iš 13

Atitinkamo
skyriaus/departamento
atestavimo pareigoms
komisija

Prieš pradedant dirbti
IAE

Pastaba.
1.
Rangovinės organizacijos, organizacijos – pirkėjos personalo avarinės parengties mokymus (darbo vykdymo IAE aikštelėje atveju) organizuoja
organizacijos vadovas pagal iš anksto parengtą ir suderintą su IAE Rangovinės organizacijos darbuotojų, dirbančių arba teikiančių paslaugas
IAE branduolinės energetikos objektuose, gavus avarinės parengties ir civilinės saugos signalus, veiksmų instrukciją.
2.
Atestuojant darbų vadovus į egzaminų bilietus turi būti įtraukti klausimai darbuotojų saugos ir sveikatos, saugos kultūros, fizinės saugos ir
avarinės parengties srityse.
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RANGOVINIŲ ORGANIZACIJŲ, VYKDANČIŲ DARBUS
IAE AIKŠTELĖJE, PERSONALO MOKYMO PROGRAMA

Pakeitimo
Nr.

9 lapas iš 13

Teorinio mokymo programa
5.2.1.

Tema 3.1. IAE vidaus tvarkos reikalavimai

Vidaus tvarka IAE. Darbuotojo būklės kontrolė prieš darbo pradžią. Technologinių durų ir
vartų atidarymas. Įspėjamieji užrašai. Rangovinės organizacijos darbuotojų pareigos.
5.2.2.

Tema 3.2. Patekimo į saugomas zonas tvarka

Diferencijuotos apsaugos zonos (ypač svarbi zona, vidinė zona, saugoma zona, izoliuojanti
zona, riboto patekimo zona), zonoms keliami reikalavimai, kontrolės vykdymas.
Rangovinių organizacijų personalo patekimas į zonas ir leidimų rūšys, jų įforminimo
tvarka ir išdavimas.
Leidimų nešiojimo ir saugojimo reikalavimai. Personalo įėjimo ir išėjimo iš saugomos
zonos per kontrolinę tvarka.
5.2.3.

Tema 3.5. Materialinių vertybių, priklausančių rangovinei organizacijai, įvežimo
(įnešimo) ir išvežimo (išnešimo) tvarka

Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) ir išvežimo (išnešimo) iš saugomos ir vidinės
zonos dokumentų rūšys, išdavimo, įforminimo ir grąžinimo tvarka.
Materialinių vertybių ir statybinių medžiagų, priklausančių rangovinei organizacijai,
įvežimo (įnešimo) tvarka.
Materialinių vertybių, statybinių medžiagų, gamybinių atliekų ir šiukšlių išvežimo
(išnešimo) iš saugomos ir vidinės zonos tvarka. Transporto priemonių praleidimo per
autotransporto kontrolinę tvarka.
5.2.4.

Tema 3.4. Personalo veiksmai grėsmių arba diversijų atveju

Personalo veiksmai grėsmių arba diversijų atveju, grasinimų telefonu arba kitu būdu
atveju arba aptikus įtartiną daiktą. IAE personalo informavimas apie grėsmę.
5.2.5.

Tema 4.1. Bendrieji saugos kultūros IAE reikalavimai

Saugos kultūros apibrėžimai ir sąvokos. IAE dokumentai, nustatantys saugos kultūros
principus. IAE politikos nuostatos saugos ir kokybės užtikrinimo srityje.
5.2.6.

Tema 4.2. Saugos kultūra individualiu lygmeniu

Saugos kultūros principų laikymasis individualiu lygmeniu Kritinės pozicijos, griežtai
reglamentuoto ir įvertinto požiūrio, efektyvios komunikacijos, ruošiantis ir vykdant su
sauga susijusius darbus, formos.
STARK metodologijos taikymo kasdieniniame darbe praktika.
5.2.7.

Tema 4.3. Saugos kultūra vadovų lygmeniu

Saugos kultūros principų laikymasis vadovų lygmeniu:
•

atsakomybės nustatymas;

•

saugaus darbų vykdymo kontrolė;

•

personalo kvalifikacija ir ruošimas;

MC-1410-23V4

RANGOVINIŲ ORGANIZACIJŲ, VYKDANČIŲ DARBUS
IAE AIKŠTELĖJE, PERSONALO MOKYMO PROGRAMA

•

darbuotojo motyvavimas (skatinimas ir nuobaudos);

•

auditai, ekspertizė ir palyginimai.

Pakeitimo
Nr.

10 lapas iš 13
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6.
Eil.
Nr.

RANGOVINIŲ ORGANIZACIJŲ, VYKDANČIŲ DARBUS
IAE AIKŠTELĖJE, PERSONALO MOKYMO PROGRAMA

Pakeitimo
Nr.

11 lapas iš 13

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Dokumento pavadinimas, žymėjimas

Dokumento Nr.

Reikia žinoti

DVSta-0111-4

Visas

МС-1455-10.

Visas

ĮMONĖS DOKUMENTAI
01 Įmonės valdymas
1.

Saugos kultūros valdymo procedūros aprašas
14 Personalas

2.

Saugos kultūra. Mokymo priemonė
21 Fizinės saugos užtikrinimas

3.

Materialinių vertybių įvežimo (įnešimo) į IAE
branduolinės energetikos objektus ir išvežimo
(išnešimo) iš jų tvarkos aprašas

DVSta-2108-3

Visas

4.

VĮ Ignalinos AE vidaus tvarkos aprašas

DVSta-2108-6

Visas

5.

Darbuotojo veiksmų, gavus pranešimą apie
ruošiamą teroro aktą, aptikus įtartiną, panašų į
sprogmenį daiktą, gavus įtartiną laišką ar paketą,
instrukcija

DVSta-2112-7

Visas

6.

Asmenų ir transporto priemonių įleidimo į IAE
branduolinės energetikos objektus ir išleidimo iš
jų tvarkos aprašas

DVSta-2108-9

Visas

7.

Filmavimo bei fotografavimo VĮ Ignalinos AE
branduolinės energetikos objektų apsaugos zonose
tvarkos aprašas

DVSta-2108-11

Visas

8.

Asmenų, transporto priemonių ir mechanizmų
įleidimo į saugomus IAE pagalbinius objektus ir
išleidimo iš jų tvarkos aprašas

DVSta-2108-13

Visas

9.

Patekimo į Fizinės saugos organizavimo skyriaus
apsaugos
grupės
operatyvinio
personalo
kontroliuojamas patalpas tvarkos aprašas

DVSta-2108-15

Visas

MC-1410-23V4
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Pakeitimo
Nr.

13 lapas iš 13
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