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SAUGAI SVARBAUS

PRODUKTO TIEKIMAS IAE

IAE Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyrius
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Turinys

➢ IAE misija ir vertybės

➢ IAE saugai svarbaus produkto (SSP) tiekimo 

reglamentavimas

➢ Saugai svarbaus produkto (SSP) ir 

saugai svarbaus produkto tiekėjo sąvokos

➢ Apibendrinti reikalavimai tiekiant SSP
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IAE misija ir vertybės

Misija

Saugiai ir efektyviai įgyvendinti 

unikalų projektą – IAE su 

RBMK-1500 tipo reaktoriais 

eksploatavimo nutraukimą bei 

saugiai tvarkyti radioaktyviąsias 

atliekas

Vertybės

1. Saugos kultūra

2. Veiklos skaidrumas

3. Efektyvumas

4. Profesionalumas
5. Socialinė atsakomybė
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IAE vertybės-1
1. Saugos kultūra

➢ Organizacijos ir kiekvieno jos darbuotojo ypatybių, žinių 

apie galimus veiklos padarinius, saugai svarbių nuostatų 

bei vertybių visuma ir praktika, kuri lemia išskirtinį visų 

organizacijos darbuotojų dėmesį saugai (BSR-1.4.1-2016)

➢ Formuojamas, vertinamas ir palaikomas tinkamas visų 

darbuotojų elgesys ir požiūris į saugą, kad saugos 

užtikrinimas būtų prioritetinis tikslas ir vidinis poreikis, 

išugdantis atsakomybės suvokimą ir savikontrolę
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IAE vertybės-2

2. Veiklos skaidrumas

➢ Įdiegta ir palaikoma vidaus kokybės kontrolės tvarka, 

stiprinama viešųjų pirkimų tvarkos laikymosi priežiūra, 

skelbiama išsami ir teisinga informacija apie veiklą LR 

teisės aktuose nustatyta tvarka

3. Efektyvumas

➢ Atsakingas elgesys su nuosavomis ir gautomis lėšomis, 

nuolatos siekiama kaštų mažinimo ir ieškoma naujų 

veiklos efektyvinimo būdų
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IAE vertybės-3
4. Profesionalumas

➢ Siekiama pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos 

personalą, kuris savo sukauptomis žiniomis ir įgyta 

patirtimi prisideda prie aukštų įmonės rezultatų

5. Socialinė atsakomybė 

➢ Numatomos galimos neigiamos pasekmės gamtinei bei 

socialinei aplinkai, aktyviai dalyvaujama socialiniame 

dialoge su darbuotojais bei atsižvelgiama į suinteresuotų 
šalių pareikštas pozicijas ir visuomenės lūkesčius
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SSP tiekimo reglamentavimas

➢ Lietuvos Respublikos Branduolinės saugos įstatymas 

(2011-06-28 Nr. XI-1539)

➢ VATESI Branduolinės saugos reikalavimai 

BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“

➢ „VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų 

vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas“ 

(DVSta-1708-4)



17 straipsnis. Bendrieji reikalavimai branduolinės energetikos objektus (BEO) 

eksploatuojančioms organizacijoms ir kitiems licencijų ir/ar leidimų turėtojams

➢ 2. Branduolinės energetikos objektus eksploatuojančios organizacijos ir kiti licencijų 

turėtojai privalo:

✓ 7) užtikrinti, kad licencijų turėtojams paslaugas teikiantys, prekes tiekiantys ir 

darbus atliekantys asmenys ir šiems asmenims paslaugas teikiantys, prekes 

tiekiantys ir darbus atliekantys asmenys, kurių veikla gali daryti įtaką 

licencijos turėtojo vykdomos veiklos branduolinei, radiacinei ir fizinei saugai 

ar tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymui, turėtų tokius 

žmogiškuosius išteklius, įskaitant darbuotojų kompetenciją, kurie užtikrintų, 

kad jų įsipareigojimai galės būti įvykdyti ir jų veikla atitiks branduolinę, 

radiacinę ir fizinę saugą bei tarptautinius branduolinio ginklo neplatinimo 

įsipareigojimus reglamentuojančius teisės aktus ir branduolinės saugos 

normatyvinius techninius dokumentus
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LR Branduolinės saugos įstatymas 
(2011-06-28 Nr. XI-1539)



➢ Saugai svarbus produktas (SSP)

➢ Saugai svarbaus produkto tiekėjas

➢ Reikalavimai tiekiant SSP
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VATESI BSR-1.4.1-2016 
„Vadybos sistema“
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Saugai svarbus produktas (SSP) 

➢ Prekė, paslauga, kompiuterių programa, 

dokumentai arba darbai, kurių neatitiktis 

pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir (ar) 

branduolinės saugos normatyviniuose 

techniniuose dokumentuose nustatytiems 

reikalavimams gali daryti poveikį saugai
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Saugai svarbaus produkto 
tiekėjas

➢ Su organizacija bendradarbiaujantis jai 

nepriklausantis asmuo ar asmenų grupė, 

organizacijai tiekiantys ar galintys tiekti saugai

svarbų produktą, įskaitant su tuo asmeniu ar jų 

grupe bendradarbiaujančius tiekėjus –

subtiekėjus, kurie pasitelkiami prievolėms 

įvykdyti



Reikalavimai tiekiant SSP-1
„VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos 

kontrolės tvarkos aprašas“(DVSta-1708-4)
https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103

„Description of the Procedure for the Assessment of Suppliers and Sub-Suppliers Providing 

Products Important to Safety and the Control of Their Activities at SE INPP“

https://www.iae.lt/en/legal-information/internal-rules-and-regulations/387

➢ Įdiegti vadybos sistemą, kuri atitinka ISO 9001:2015 arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus

➢ Parengti/suderinti/kartą per metus peržiūrėti/esant poreikiui atnaujinti  

Kokybės užtikrinimo planą, kur būtų nustatyti konkrečiam procesui/ produktui/projektui

taikomi veiksmai, atsakomybė ir atitinkami ištekliai, užtikrinantys tiekiamo produkto atitiktį nustatytiems 

reikalavimams (netaikoma tiekiant standartines serijinės gamybos prekes) 

➢ Užtikrinti galimybę įgaliotiems IAE ir/ar VATESI darbuotojams atlikti 

tiekėjų auditus, inspekcijas, patikrinimus

https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103
https://www.iae.lt/en/legal-information/internal-rules-and-regulations/387
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Reikalavimai tiekiant SSP-2
➢ Darbai/paslaugos BEO aikštelėje (nustatytas ribas turinčioje teritorijoje)

✓ Avarinės parengties instrukcija

✓ Darbų vadovų apmokymo/atestacijos protokolai (IAE mokymo programa)

➢ Darbai/paslaugos BEO kontroliuojamoje zonoje (galioja specialios 

apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ar radioaktyviosios taršos 

prevencijos taisyklės)

✓ Licencija dirbti jonizuojančiosios spinduliuotės sąlygomis

✓ Avarinės parengties instrukcija

✓ Darbų vadovų apmokymo/atestacijos protokolai (IAE mokymo programa)

➢ Įrangos modifikacijos, statybos darbai

✓ BSR, Bandymų programa, STR ir kt.

➢ TATENA saugos reikalavimai ir rekomendacijos
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AČIŪ!


