
VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 

 

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS LICENCIJŲ, 

NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 22 

STRAIPSNIO 1 DALYJE, IR LEIDIMŲ, NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS 

BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 2 DALIES 1–5 IR 8 

PUNKTUOSE, IŠDAVIMO, PAKEITIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO 

PANAIKINIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO PASLAUGŲ APRAŠYMAS 
 

1. Paslaugos 

pavadinimas 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – 

VATESI) licencijų, nustatytų, Lietuvos Respublikos branduolinės 

saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, ir leidimų, nustatytų 

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 

2 dalies 1–5 ir 8 punktuose, išdavimo, pakeitimo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo paslauga. 

Paslaugų numeriai Administracinių ir viešųjų paslaugų 

informacinėje sistemoje www.lietuva.gov.lt: PAS30321, 

PAS30017, PAS30322,  PAS30323, PAS30320, PAS30318, 

PAS30319, PAS30316, PAS30314, PAS30313, PAS30317, 

PAS30315, PAS38575. 

2. Paslaugos gavėjai 2.1. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 

22 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytas licencijas gali 

gauti: 

2.1.1. kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė 

(atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos 

blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius, – juridinis asmuo, 

įsteigtas įstatymo dėl atitinkamo branduolinės energetikos objekto 

statybos nustatyta tvarka; 

2.1.2. kitų branduolinės energetikos objektų atveju – 

juridiniai asmenys, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

įsisteigę Lietuvos Respublikoje.  
2.2. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 

punkte nurodytą licenciją gali gauti: 

2.2.1. kai branduolinės energetikos objektas yra branduolinė 

(atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos 

blokas ar neenergetinis branduolinis reaktorius, juridinis asmuo, 

nurodytas įstatyme dėl atitinkamo branduolinės energetikos 

objekto eksploatavimo nutraukimo, arba, jeigu toks asmuo 

įstatyme dėl atitinkamo branduolinės energetikos objekto 

eksploatavimo nutraukimo nėra nurodytas, juridinis asmuo, 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įsisteigęs Lietuvos 

Respublikoje; 

2.2.2. kitų branduolinės energetikos objektų atveju – 

juridiniai asmenys, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

įsisteigę Lietuvos Respublikoje. 

2.3. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 

punkte nurodytą licenciją gali gauti Lietuvos Respublikos 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje 

nurodytas radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas (valstybės įmonė 

Ignalinos atominė elektrinė).  

2.4. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 

punkte nurodytą licenciją gali gauti vežėjas, kuris yra juridinis 

http://www.lietuva.gov.lt/
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asmuo (valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita 

organizacija arba jų padalinys, teisės aktų nustatyta tvarka 

vykdantys ekonominę ir (ar) ūkinę komercinę veiklą Lietuvos 

Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar 

Europos ekonominės erdvės valstybėje). 

2.5. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 

punkte nurodytą licenciją gali gauti juridinis asmuo (valstybėje 

narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų 

padalinys, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ekonominę ir 

(ar) ūkinę komercinę veiklą Lietuvos Respublikoje, kitoje 

Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės 

erdvės valstybėje). 

2.6. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1, 3, 

4 ar 5 punktuose nurodytą leidimą gali gauti asmuo, turintis 

Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 arba 3 

punktuose nustatytas licencijas (licenciją eksploatuoti 

branduolinės energetikos objektą (objektus) arba licenciją statyti 

(statytojui užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos 

objektą (objektus). 

2.7. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 

punkte nurodytą leidimą gali gauti asmuo, turintis Branduolinės 

saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą licenciją 

(licenciją statyti (statytojui užsakovui) ir eksploatuoti 

branduolinės energetikos objektą (objektus). 

2.8. Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 8 

punkte nurodytą leidimą gali gauti asmuo, turintis Branduolinės 

saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą licenciją 

eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus), 3 

punkte nustatytą licenciją (licenciją statyti (statytojui užsakovui) 

ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus) arba 4 

punkte nustatytą licenciją vykdyti branduolinės energetikos 

objekto (objektų) eksploatavimo nutraukimą. 

2.9. Licencijos ir leidimo pakeitimo, sustabdymo 

panaikinimo ar licencijos panaikinimo paslaugos gavėjas – 

licencijos ar leidimo turėtojas.  

 

3. Paslaugos tipas: 

elektroninė/ 

neelektroninė 

paslauga 

Neelektroninė 

3.1. nuoroda į el. 

paslaugą (jei 

paslauga 

elektroninė) 

– 

3.2. nuoroda į 

prašymo formą 

(- s) (jei paslauga 

neelektroninė) 

Paraiškų formos yra pateiktos VATESI svetainėje ir 

pildomos, atsižvelgiant į paraiškos rūšį: 

- licencijai gauti pildoma – Forma A1; 

- leidimui gauti – Forma A2; 

- licencijai ar leidimui pakeisti – Forma B12; 

- licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti – 

Forma C12; 

- licencijai ar leidimui panaikinti – Forma D12. 

http://vatesi.lt/index.php?id=514#c2744
http://vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/A1_Forma.docx
http://vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/Forma_A2.docx
http://vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/Forma_B12.docx
http://vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/Forma_C12.docx
http://vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/Forma_D12.docx
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Paraiškų formos yra patvirtintos VATESI viršininko 2012 m. 

gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės 

energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai 

ar leidimui pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui 

panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei 

licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“.  

Reikalavimai paraiškos rengimui nustatyti Branduolinės 

energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 

20 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities 

veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 

(toliau – Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir 

leidimų išdavimo taisyklės), 4, 12, 33 ir 47 punktuose.  

4. Paslaugos teikimo 

trukmė 

Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo konkrečios 

licencijos ar leidimo rūšies licencijos ar leidimo išdavimo 

atvejais. 

4.1. Šių rūšių licencijos išduodamos ne vėliau, nei per 24 

mėnesius nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo: 

- statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos 

objektą (objektus); 

-  eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus); 

- statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės 

energetikos objektą (objektus); 

- vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) 

eksploatavimo nutraukimą. 

4.2. Šių rūšių licencijos išduodamos ne vėliau, nei per 12 

mėnesių nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo: 

- prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną 

(atliekynus); 

- vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės 

saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias 

medžiagas nustatytais kiekiais; 

- Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais 

įsigyti, turėti ir naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir 

daliąsias medžiagas. 

4.3. Šių rūšių leidimai išduodami ne vėliau, nei per 30 dienų 

nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo: 

- pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) 

elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, 

neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę (išskyrus atvejus, 

kai dėl šio leidimo kreipiasi Branduolinės saugos įstatymo 22 

straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos licencijos turėtojas – tokiu 

atveju šios rūšies leidimas išduodamas ne vėliau, nei per 4 

mėnesius nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo 

dienos); 

- įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo 

medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus 

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį 

branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus 

panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo 

medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose (išskyrus 

atvejus, kai dėl šio leidimo kreipiasi Branduolinės saugos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14B19EBA080A/JXWGopuysr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14B19EBA080A/JXWGopuysr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14B19EBA080A/JXWGopuysr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14B19EBA080A/JXWGopuysr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14B19EBA080A/JXWGopuysr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14B19EBA080A/JXWGopuysr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
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įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos licencijos 

turėtojas – tokiu atveju šios rūšies leidimas išduodamas ne vėliau, 

nei per 4 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų dokumentų 

gavimo dienos); 

- paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo. 

4.4. Leidimas atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) 

elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio 

reaktoriaus paleidimą išduodamas ne vėliau, nei per 90 dienų nuo 

visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo. 

4.5. Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos 

objekto eksploatavimą išduodamas ne vėliau, nei per 60 dienų 

nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo. 

4.5. Leidimas vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, 

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais 

užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir 

(ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, 

branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio 

sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu išduodamas 

ne vėliau, nei per 90 dienų nuo visų tinkamai įformintų 

dokumentų pateikimo. 

Licencijų ir leidimų išdavimo terminai gali būti pratęsti vieną 

kartą ne ilgesniam kaip iki 30 dienų laikotarpiui. VATESI 

pranešimą apie sprendimą pratęsti terminą pareiškėjui išsiunčia 

ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki termino pabaigos ir 

nurodo termino pratęsimo priežastis. 

4.6. Sprendimas dėl licencijos ar leidimo pakeitimo priimamas 

per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. 

4.7. Jeigu kreipiamasi dėl bendros licencijos išdavimo ir kitos 

licencijos (licencijų) pakeitimo dėl branduolinės energetikos 

objektų, iš kurių bent vienam nėra išduota tos pačios rūšies 

licencija, nurodyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 1–4 punktuose, sprendimas dėl licencijų išdavimo ir 

pakeitimo priimamas ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo visų 

tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.  

4.8. Jeigu kreipiamasi dėl bendros licencijos išdavimo ir kitos 

licencijos (licencijų) pakeitimo dėl branduolinės energetikos 

objektų ar branduolinių arba branduolinio kuro ciklo medžiagų, iš 

kurių bent vienai nėra išduota tos pačios rūšies licencija, nurodyta 

Branduolinės saugos įstatymo  22 straipsnio 1 dalies 5, 6, 7 

punktuose, sprendimas dėl licencijų išdavimo ir pakeitimo 

priimamas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo visų tinkamai 

įformintų dokumentų gavimo dienos. 

4.9. Sprendimas dėl licencijos ar leidimo galiojimo 

sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

4.10. Sprendimas dėl licencijos ar leidimo galiojimo 

panaikinimo priimamas per 20 darbo dienų. 

5. Paslaugos kaina Paslaugos suteikimo kaina nustatyta Konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl 

Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr


5 
 

rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 3.81, 

3.82, 3.83, 4.594 ir 4.595 papunkčiuose: 

- už licencijų, leidimų išdavimą – 3.81, 3.82, 3.83 

papunkčiuose; 

- už licencijų, leidimų pakeitimą – 4.594 ir 4.595 

papunkčiuose. 

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, ir galiojimo 

panaikinimo administracinės paslaugos yra nemokamos.  

 

6. Apmokėjimo už 

paslaugą būdai ir 

tvarka (įtraukiant 

ir apmokėjimo 

galimybę 

užsieniečiams) 

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą arba įmokų 

surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų 

padaliniuose.  

Informaciją apie surenkamąsias sąskaitas, įmokų surinkimo 

paslaugas teikiančias įstaigas bei jų ar jų tarpininkų padalinius bei 

mokėjimo tvarką rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos 

svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-

surenkamoji-saskaita. 

Apmokant už paslaugą, svarbu nurodyti įmokos kodą. Mokant 

Valstybės rinkliavą už šiame aprašyme nurodytas paslaugas 

nurodomas įmokos kodas – 5780. 

7. Paslaugos teikimo 

proceso 

aprašymas 

Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus  

Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų 

išdavimo taisyklių konkrečiai paslaugai nustatytus dokumentus.  

Paraiška bei paraiškos dokumentai teikiami VATESI paštu 

arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, per Paslaugų ir 

gaminių kontaktinį centrą. Procesas detaliau aprašytas VATESI 

svetainėje Licencijų ir leidimų išdavimo, jų pakeitimo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo, licencijų ir leidimų panaikinimo 

procesas. 

 

8. Informacija ir 

dokumentai, 

kuriuos turi 

pateikti asmuo 

8.1. Dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti konkrečios 

paraiškos atveju, yra nustatyti Branduolinės energetikos srities 

veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 4, 6–12, 15–201,  ir 

34 punktuose.  

8.2. Prašymo panaikinti licencijos ar leidimo galiojimo 

sustabdymą atveju pareiškėjas pateikia dokumentus, 

patvirtinančius, kad pažeidimai (trūkumai), dėl kurių buvo 

sustabdyta licencija ar leidimas, buvo pašalinti, kaip nurodyta 

Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų 

išdavimo taisyklių 42 punkte. 

8.3. Prašymo panaikinti licencijos ar leidimo galiojimą atveju 

pareiškėjas pateikia informaciją, įrodančią, kad  pagal 

Branduolinės saugos įstatymo 29 straipsnį panaikinimas yra 

galimas.   

9. Paslaugos teikėjo 

kontaktinė 

informacija 

(atsakingo 

darbuotojo 

pareigos, vardas ir 

pavardė, el. 

Projektų valdymo skyriaus vedėjas  

Ovidijus Šeštokas 

Tel. (8 5) 2661 595 

El. p. ovidijus.sestokas@vatesi.lt 

 

Projektų valdymo skyriaus vyriausioji inspektorė 

Birutė Purlienė 

http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
http://vatesi.lt/index.php?id=514#c2745
http://vatesi.lt/index.php?id=514#c2745
http://vatesi.lt/index.php?id=514#c2745
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/asr
mailto:ovidijus.sestokas@vatesi.lt
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_________________ 

paštas, telefono 

numeris) 

Tel. (8 5) 2665 896 

El. p. birute.purliene@vatesi.lt 

 

10. Paslaugos teikėjo 

veiksmų 

(neveikimo) 

apskundimo 

tvarka 

VATESI sprendimai, išskyrus sprendimus dėl licencijos ar 

leidimo galiojimo panaikinimo, Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka gali būti skundžiami Lietuvos administracinių 

ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų 

g. 2, 01102 Vilnius) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį 

nuo sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. 

VATESI sprendimai dėl licencijos ar leidimo galiojimo 

panaikinimo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiami Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) ne 

vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo 

suinteresuotai šaliai dienos. 

 

11. Organizacijų, 

kurios paslaugų 

gavėjams gali 

teikti reikalingą 

informacinę ar 

praktinę pagalbą, 

kontaktai (jei yra 

žinoma apie 

tokias 

organizacijas) 

– 

mailto:birute.purliene@vatesi.lt

