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DĖL ĮMONĖS TERITORIJOS IR PATALPŲ KONTROLIUOJAMOJE ZONOJE 

VALYMO 

Atsakydami į valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės jungtinės profesinių 

sąjungų atstovybės (toliau – JPSA) 2021 vasario 4 d. raštą Nr. 15-21 (toliau – Raštas) atkreipiame 

dėmesį, kad visoje Lietuvoje 2021 m. sausio pabaigoje gausiai snigo. Tokios snygio Lietuvoje 

nebuvo apie 15 metų ir visoje Lietuvoje buvo susiklosčiusi ekstremali situacija, susijusi su kelių, 

pėsčiųjų takų valymu. Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Įmonė, IAE) 

kontroliuoja rangovų darbus, dėjo ir deda maksimalias pastangas, kad Įmonės teritorijoje sniegas 

būtų nuvalytas, Įmonės darbuotojams būtų saugu vaikščioti, važinėti ir parkuotis automobilius. 

Įmonė siekdama užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, sudaryti saugias darbo sąlygas, pasitelkė 

IAE vidinius technikos bei žmonių resursus Įmonės teritorijos valymui. Įmonė taip pat pasiekė, kad 

rangovas, tvarkantis Įmonės teritoriją, tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus, dirbdamas 

savaitgaliais, pasitelkęs subrangovus. Informuojame, kad šiuo metu teritorija yra valoma tinkamai 

ir Įmonė kontroliuoja situaciją. 

Atsakydami į antrą Rašto klausimą informuojame, kad kontroliuojamos 

zonos  dezaktyvavimo paslaugų sutartis įsigaliojo 2021 m. sausio 12 d. Nuo šios dienos 

dezaktyvavimo paslaugos teikiamos pilna apimtimi pagal suderintos techninės specifikacijos 

sąlygas. Patalpų dezaktyvuojamų plotų apimtys bei periodiškumas yra suderinti su visais vadovais 

bei atsakingais už priskirtas patalpas asmenimis, taip pat ir su Radiacinės saugos skyriumi. Rangovas 

parengė teikiamų  dezaktyvavimo paslaugų kokybės užtikrinimo planą. Atliekama kasdienė 

dozimetrinė valomų plotų kontrolė. Laikomasi visų higienos normų reikalavimų. 
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