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ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS (BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES
VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS LICENCIJŲ IR
LAIKINŲJŲ LEIDIMŲ, NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS
ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 4 DALYJE, IŠDAVIMAS) TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
paslaugos kodas
2.
Administracinės
paslaugos versija

Aprašymo turinys
2 versija

3.

Administracinės
paslaugos
pavadinimas

Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais licencijų ir laikinųjų leidimų, nustatytų Lietuvos Respublikos
radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje, išdavimas

3.

Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d.
nutarimu Nr. 653 konkrečiai paslaugai nustatytus dokumentus.
Pareiškėjas, norintis gauti licenciją verstis branduolinės energetikos srities
veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikia Valstybinei
atominės energetikos saugos inspekcijai tiesiogiai, per atstumą arba
saugiomis elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai ar per kontaktinį centrą
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko patvirtintos
formos paraišką ir dokumentus, nurodytus šio aprašymo 6 punkte.
Pareiškėjas, norintis gauti laikinąjį leidimą verstis branduolinės energetikos
srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikia
Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai tiesiogiai, per atstumą
arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai ar per kontaktinį
centrą Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko
patvirtintos formos prašymą ir dokumentus, nurodytus šio aprašymo 6
punkte.
5.1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;
5.2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653;
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Eil. Pavadinimas
Nr.

6.

7.

8.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
pateikti asmuo
Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės
paslaugos teikėjas

9.

Administracinės
paslaugos
vadovas

10.

Administracinės
paslaugos
suteikimo trukmė

Aprašymo turinys
5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas
Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir
Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
5.4. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012
m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 22.3-26 „Dėl dokumentų, kurių reikia
licencijai ar laikinajam leidimui gauti, ir licencijos ar laikinojo leidimo
formų patvirtinimo“.
Dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti konkrečios paraiškos ar
prašymo atvejais, yra nustatyti Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais licencijavimo taisyklių 13-17 punktuose.
Duomenys iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registro apie darbuotojus ir jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius.

Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėja Kristina Tumosienė
Tel. (8 5) 2661 591
El. p. kristina.tumosiene@vatesi.lt
Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausioji inspektorė
Asta Nekrasovaitė
Tel. (8 5) 2661 578
El. p. asta.nekrasovaite@vatesi.lt
Valstybinės atominės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko
pavaduotojas radiacinei saugai Vidas Paulikas
Tel. (8 5) 266 1590
El. p. vidas.paulikas@vatesi.lt
Paslaugų suteikimo trukmė yra nustatyta [5.1] 83 straipsnio 1-4 punktuose.
Licencijas ar laikinuosius leidimus Valstybinė atominės energetikos saugos
inspekcija per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų licencijai
ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima
sprendimą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba motyvuotą atsisakymą
išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas raštu informuoja asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją ar
prašymą išduoti laikinąjį leidimą.
Jeigu asmuo pateikė ne visus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti
būtinus dokumentus ir per licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančios
institucijos nustatytą terminą nepateikė tinkamai įformintų trūkstamų
dokumentų, licencijas ar laikinuosius leidimus išduodanti institucija ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad paraiška
išduoti licenciją ar prašymas išduoti laikinąjį leidimą paliekami nenagrinėti.
Išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą atsisakoma, jeigu:
1) pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų;
2) valstybinės radiacinės saugos priežiūros metu nustatyta, kad pateikti
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Eil. Pavadinimas
Nr.

Aprašymo turinys
klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.
Atsakymo dėl licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo nepateikimas
nelaikomas licencijos ar laikinojo leidimo išdavimu.
Valstybės rinkliavos dydis už kiekvienos rūšies licencijos ar laikinojo
leidimo išdavimą yra nurodytas [5.3] 3.26, 3.27, 3.28, 4.597, 4.598, 4.599
punktuose.
Valstybės rinkliava gali būti mokama į bet kurią biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą, nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu
http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1012391. Valstybės rinkliavos lėšų gavėjas –
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.
Įmokos kodas 5780

11.

Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)

12.

Prašymo forma,
Paraiškos ir prašymo formos yra patvirtintos [5.4].
pildymo
Paraiškos ir prašymo formos:
pavyzdys ir
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/1_priedas.doc
prašymo turinys
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/5_priedas.doc
Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių
VATESI dokumentacijos plano byla Nr. 13.10
paslaugų teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

13.

14.

Administracinės paslaugos (branduolinės energetikos srities
veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijų ir
laikinųjų leidimų, nustatytų Lietuvos Respublikos radiacinės
saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje, išdavimas) teikimo
aprašymo 1 priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS
ADMINISTRACINES PASLAUGAS (LICENCIJOS IR LAIKINIEJI LEIDIMAI), SEKOS SCHEMA

VATESI viršininkas
Paslaugos
vadovas

Valstybės
jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos
registras

Pareiškėjas
(ūkio subjektas)
Paslaugos teikėjas

VATESI viršininkas

Paslaugos
vadovas

