PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1-74
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS 2018 METŲ VEIKLOS RODIKLIAI, NUO KURIŲ
PRIKLAUSO ĮMONĖS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

Rodiklio matavimas
Rodiklio pavadinimas
Siektina rodiklio reikšmė 2018 metais
Matavimo
vienetas
Pirmas ketvirtis
Antras ketvirtis
Trečias ketvirtis
Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – įmonė) veiklos saugumo rodikliai
Licencijose nustatytų saugaus
pažeidimų
ne daugiau nei
ne daugiau nei
ne daugiau nei
eksploatavimo ribų ir sąlygų
skaičius
0
0
0
pažeidimų skaičius
Pirmo ir aukštesnio lygio pagal
tarptautinę branduolinių ir
įvykių
ne daugiau nei
ne daugiau nei
ne daugiau nei
radiologinių įvykių skalę įvykių
skaičius
0
0
0
skaičius
Sunkių ir mirtinų nelaimingų
atsitikimų
ne daugiau nei
ne daugiau nei
ne daugiau nei
atsitikimų darbe, įvykusių dėl
skaičius
0
0
0
darbdavio kaltės, skaičius
–
organizuotas ir įvykdytas
P1; P2;
regioninis seminaras
Lietuvoje
Energetikos ministerijai
bendradarbiaujant su
pateikti tvirtinti įmonės
Tarptautine atominės
teikiamų paslaugų
Lietuvos Respublikos
energijos agentūra (toliau – įkainiai
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
TATENA) (toliau – P1);
priemonių
įstatyme nustatytų radioaktyviųjų
skaičius
atliekų tvarkytojo funkcijų
parengti ir VĮ Ignalinos
vykdymas
atominei elektrinei (toliau –
IAE) pateikti derinti
įmonės teikiamų paslaugų
įkainių skaičiavimo
metodikos pakeitimai
(toliau – P2)

Ketvirtas ketvirtis
ne daugiau nei
0
ne daugiau nei
0
ne daugiau nei
0

2
Eil.
Nr.

3.

Rodiklio pavadinimas

TATENA rekomendacijų
pakeičiant įmonės kokybės vadybos
sistemą į integruotą vadybos
sistemą įgyvendinimas

Matavimo
vienetas

priemonių
skaičius

Pirmas ketvirtis
įgyvendintos 2017 m.
įmonės kokybės
vadybos sistemos
išorinio audito
rekomendacijos
(toliau – P3)

P3;

Rodiklio matavimas
Siektina rodiklio reikšmė 2018 metais
Antras ketvirtis
Trečias ketvirtis
P3; P4;

atlikta įmonės kokybės
vadybos vertinamoji
analizė
(toliau – P4)

peržiūrėti ir, prireikus,
atnaujinti dokumentai,
susiję su saugyklos
fizine sauga (toliau –
P5)

4.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų
saugyklos fizinės apsaugos,
branduolinės ir radiacinės saugos
užtikrinimas ir saugyklos
eksploatavimo nutraukimo projekto
vykdymas

5.

Giluminio atliekyno projekto
vystymo ir valdymo darbų
vykdymas

priemonių
skaičius

priemonių
skaičius

paskelbtas giluminio
atliekyno projekto
finansavimo galimybių
vertinimo studijos pirkimas

Ketvirtas ketvirtis

su IAE suderinti
perduodamų integruotos
vadybos sistemos
dokumentų sąrašas ir
perdavimo planas
P5;

P5; P6; P7;

atliktas saugyklos
fizinės saugos
efektyvumo įvertinimas
(toliau – P6)

pagal su VATESI suderintą
grafiką pateikti dokumentai
saugyklos eksploatavimo
nutraukimo licencijai gauti

parengti ir Energetikos
ministerijai pateikti
saugyklos galutinio
eksploatavimo
nutraukimo plano
projektas ir kiti
dokumentai, reikalingi
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės sprendimui
dėl saugyklos
eksploatavimo
nutraukimo priimti
(toliau – P7)

parengti ir suderinti su
Aplinkos projektų valdymo
agentūra saugyklos
eksploatavimo nutraukimo
projekto pakeitimai

parengta ir Energetikos
ministerijai pateikta
giluminio atliekyno projekto
finansavimo galimybių
vertinimo studija

3
Eil.
Nr.

6.

7.

8.

Rodiklio pavadinimas

Supakuotų radioaktyviųjų atliekų
atitikties nustatytiems
radioaktyviųjų atliekų pakuočių
priėmimo į saugyklą ar atliekyną
kriterijams tikrinimas

Pasiūlymų Energetikos ministerijai
dėl Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo
planavimo ir techninių projektų
vykdymo priežiūros sistemos
teisinio reglamentavimo teikimas

Įmonės reorganizavimo procedūrų
įvykdymas

Matavimo
vienetas

priemonių
skaičius

priemonių
skaičius

priemonių
skaičius

Pirmas ketvirtis
parengtas ir VĮ
Ignalinos atominei
elektrinei (toliau –
IAE) pateiktas derinti
metinis trumpaamžių
labai mažo ir mažo bei
vidutinio aktyvumo
radioaktyviųjų atliekų
tikrinimo planas

Rodiklio matavimas
Siektina rodiklio reikšmė 2018 metais
Antras ketvirtis
Trečias ketvirtis

parengtas ir su IAE
suderintas reguliuojančiųjų
dokumentų bazės aprašas
Ignalinos atominės
elektrinės galutinio
eksploatavimo nutraukimo
plano naujos redakcijos
rengimui (toliau – P8)

įvykdytos įmonės
reorganizavimo prijungimo
būdu veiksmų plane*
antrame ketvirtyje
numatytos priemonės
(toliau – P9)

Ketvirtas ketvirtis
atliktos trumpaamžių labai
mažo, mažo ir vidutinio
aktyvumo apdorotų
radioaktyviųjų atliekų
pakuočių patikros pagal
pirmame ketvirtyje su IAE
suderintą metinį planą

P8;

P9;
įvykdytos įmonės
reorganizavimo
prijungimo būdu
veiksmų plane*
trečiame ketvirtyje
numatytos priemonės
(toliau – P10)

parengtas ir IAE pateiktas
informacijos apie galutinį
panaudoto branduolinio kuro
bei didelio aktyvumo ir
ilgaamžių radioaktyviųjų
atliekų sutvarkymą,
naudotinos Ignalinos
atominės elektrinės galutinio
eksploatavimo nutraukimo
plano naujos redakcijos
skyriuje „Atliekų tvarkymo
strategija“, paketas
P9; P10;
įvykdytos įmonės
reorganizavimo prijungimo
būdu veiksmų plane*
ketvirtame ketvirtyje
numatytos priemonės

Valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo prijungimo būdu veiksmų planas, patvirtintas IAE direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. VĮs-107
ir įmonės direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-37.
*
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