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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
kodas
2.
Administracinės paslaugos
versija
3.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
4.
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
PAS5707
Versija Nr. 3
Branduolinės energetikos saugą pagrindžiančių dokumentų
peržiūra ir įvertinimas
Administracinės paslaugos turinys
Branduolinės energetikos saugos peržiūra ir įvertinimas yra
sistemingas procesas, kuriuo siekiama patikrinti, ar
branduolinės energetikos srityje vykdoma veikla atitinka teisės
aktuose, standartuose arba licencijos ar leidimo turėtojo
normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytus
saugos reikalavimus.
Asmens (ūkio subjekto) prašymo pateikimo forma
Asmuo (ūkio subjektas), atsižvelgiant į tai, koks branduolinės
energetikos saugą pagrindžiantis dokumentas yra siunčiamas
peržiūrai ir įvertinimui, jį turi pateikti kartu su oficialiu raštu
paštu, faksu arba elektroniniu būdu.
5.1. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas.
5.2. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas.
5.3. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
įstatymas.
5.4. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas ir
Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į tai, koks branduolinės energetikos saugą
pagrindžiantis dokumentas yra siunčiamas peržiūrai ir
įvertinimui, asmuo (ūkio subjektas) turi pateikti:
6.1. Branduolinės energetikos objekto statybos vietos
(aikštelės) vertinimo ataskaitą ([5.2.] 32 straipsnio 1 dalis).
6.2. Branduolinės elektrinės ar atskiro branduolinės
elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio branduolinio
reaktoriaus techninę specifikaciją ([5.1.] 25 straipsnio 1 dalis).
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Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos
teikėjas

Aprašymo turinys
6.3. Kitų nei nurodyta 6.2. punkte branduolinės energetikos
objektų techninę specifikaciją ([5.1.] 25 straipsnio 2 dalis).
6.4. Galutinį eksploatavimo nutraukimo planą ([5.1.] 32
straipsnio 4 dalis).
6.5. Branduolinės energetikos objekto suskirstymo į
apsaugos zonas analizę ([5.2] 21 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
6.6. Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu
eksploatuoti programą ([5.2.] 32 straipsnio 3-4 dalys).
6.7. Saugą pagrindžiančius dokumentus:
6.7.1. atskiroms
branduolinės
energetikos
objekto
modifikacijoms įgyvendinti ([5.2.] 32 straipsnio 6 dalis);
6.7.2. nenumatytiems branduolinės energetikos objekto
projekte bandymams atlikti ([5.2.] 32 straipsnio 6 dalis);
6.7.3. kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos
objekto projekto įgyvendinti ([5.2.] 32 straipsnio 6 dalis).
6.8.
Periodinę saugos vertinimo ataskaitą ([5.2.] 32
straipsnio 7 dalis).
6.9.
Atnaujintą radionuklidų išmetimo į aplinką planą ([5.2.]
32 straipsnio 14 dalis).
6.10. Atnaujintą fizinės saugos užtikrinimo planą ([5.2.] 21
straipsnio 8 dalis).
Žr. 6 punktą.

8.1. Branduolinės energetikos objekto statybos vietos
(aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūra ir įvertinimas (6.1
punktas):
8.1.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, tel.
(8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt, jei dokumentai
susiję su branduoline elektrine ar neenergetiniu branduoliniu
reaktoriumi.
8.1.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas
Darius
Lukauskas,
tel.
(8 5)
266 1593,
el. p.
darius.lukauskas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais.
8.2. Branduolinės elektrinės ar atskiro branduolinės
elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio branduolinio
reaktoriaus techninės specifikacijos peržiūra ir įvertinimas
(6.2 punktas)
8.2.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, tel.
(8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt.
8.3. Kitų nei nurodyta 6.2. punkte branduolinės
energetikos objektų techninės specifikacijos peržiūra ir
įvertinimas (6.3 punktas)
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8.3.1. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas
Darius
Lukauskas,
tel.
(8 5)
266 1593,
el. p.
darius.lukauskas@vatesi.lt.
8.4. Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano peržiūra ir
įvertinimas (6.4 punktas)
8.4.1. Eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjas Saulius
Stravinskas,
tel.
(8 5)
266 1580,
el. p.
saulius.stravinskas@vatesi.lt.
8.5. Branduolinės energetikos objekto suskirstymo į
apsaugos zonas analizę peržiūra ir įvertinimas (6.5
punktas)
8.5.1. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos
skyriaus vedėjas Renaldas Sabas, tel. (8 5) 266 1563, el. p.
renaldas.sabas@vatesi.lt.
8.6. Branduolinės energetikos objekto pripažinimo
tinkamu eksploatuoti programos peržiūra ir įvertinimas
(6.6 punktas):
8.6.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, tel.
(8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt, jei dokumentai
susiję su branduoline elektrine ar neenergetiniu branduoliniu
reaktoriumi.
8.6.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas
Darius
Lukauskas,
tel.
(8 5) 266 1593,
el.
p.
darius.lukauskas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais.
8.7. Atskiroms
branduolinės
energetikos
objekto
modifikacijoms įgyvendinti dokumentų peržiūra ir
įvertinimas (6.7.1 punktas):
8.7.1. Sistemų ir komponentų skyriaus vedėjas Vilmantas
Lašiūnas,
tel.
(8 5)
266 1571,
el.
p.
vilmantas.lasiunas@vatesi.lt, jei dokumentai priskiriami 1 ar 2
kategorijos modifikacijai ir susiję su branduoline elektrine ar
neenergetiniu branduoliniu reaktoriumi.
8.7.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas
Darius
Lukauskas,
tel.
(8 5) 266 1593,
el.
p.
darius.lukauskas@vatesi.lt, jei dokumentai priskiriami 1 ar 2
kategorijos modifikacijai ir susiję su radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo įrenginiais.
8.7.3. Priežiūros skyriaus vedėjas Rolandas Čiučelis, tel.
(8 386) 29354, el. p. rolandas.ciucelis@vatesi.lt, jei
dokumentai susiję su 3 kategorijos modifikacija (išskyrus
fizinės apsaugos sistemų ir komponentų bei radiacinės
kontrolės sistemos ir komponentų modifikacijas) arba 4
kategorijos modifikacija dėl konstrukcijų, sistemų ir
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komponentų išmontavimo BEO eksploatavimo užbaigimo ar
eksploatavimo nutraukimo metu.
8.7.4. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos
skyriaus vedėjas Renaldas Sabas, tel. (8 5) 266 1563, el. p.
renaldas.sabas@vatesi.lt, jei dokumentai priskiriami 3
kategorijos modifikacijai ir susiję su branduolinės energetikos
objekto fizinės saugos sistemų modifikacija.
8.7.5. Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėja
Kristina Tumosienė, tel. (8 5) 266 1591, el. p.
kristina.tumosiene@vatesi.lt, jei dokumentai priskiriami 3
kategorijos modifikacijai ir susiję su radiacinės kontrolės
sistemos ir komponentų modifikacija.
8.7.6. Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vedėjas
Dainius Brandišauskas, tel. (8 5) 266 1582, el. p.
dainius.brandisauskas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su 5
kategorijos modifikacija.
8.8. Nenumatytiems branduolinės energetikos objekto
projekte bandymams atlikti saugą pagrindžiančių
dokumentų peržiūra ir įvertinimas (6.7.2 punktas):
8.8.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, tel.
(8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt, jei dokumentai
susiję su branduoline elektrine ar neenergetiniu branduoliniu
reaktoriumi.
8.8.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas
Darius
Lukauskas,
tel.
(8 5) 266 1593,
el.
p.
darius.lukauskas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais.
8.9. Kitokiems
nukrypimams
nuo
branduolinės
energetikos
objekto
projekto
įgyvendinti
saugą
pagrindžiančių dokumentų peržiūra ir įvertinimas (6.7.3
punktas):
8.9.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, tel.
(8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt, jei dokumentai
susiję su branduoline elektrine ar neenergetiniu branduoliniu
reaktoriumi.
8.9.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas
Darius
Lukauskas,
tel.
(8 5) 266 1593,
el.
p.
darius.lukauskas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais.
8.10. Periodinės saugos vertinimo ataskaitos peržiūra ir
įvertinimas (6.8 punktas):
8.10.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, tel.
(8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt, jei dokumentai
susiję su branduoline elektrine ar neenergetiniu branduoliniu
reaktoriumi.
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8.10.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas
Darius
Lukauskas,
tel.
(8 5) 266 1593,
el.
p.
darius.lukauskas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais.
8.11. Atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano
peržiūra ir įvertinimas (6.9 punktas)
8.11.1. Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėja
Kristina Tumosienė, tel. (8 5) 266 1591, el. p.
kristina.tumosiene@vatesi.lt.
8.12. Atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo
peržiūra ir įvertinimas (6.10 punktas)

plano

8.12.1. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos
skyriaus vedėjas Renaldas Sabas, tel. (8 5) 266 1563, el. p.
renaldas.sabas@vatesi.lt.
9.

Administracinės paslaugos
vadovas

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)

Atsižvelgiant į tai, koks branduolinės energetikos saugą
pagrindžiantis dokumentas yra siunčiamas peržiūrai ir
įvertinimui, administracinės paslaugos vadovai yra 8.1–8.12
papunkčiuose nurodytų skyrių vedėjai, taip pat viršininko
pavaduotojas branduolinei saugai Sigitas Šlepavičius (tel. (8 5)
266 1572, el. p. sigitas.slepavicius@vatesi.lt), kuriam pavaldūs
8.1.1, 8.2.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.7.3, 8.7.6, 8.8.1, 8.9.1 ir 8.10.1
papunkčiuose nurodyti skyriai, ir viršininko pavaduotojas
radiacinei saugai Vidas Paulikas (tel. (8 5) 266 1590, el. p.
vidas.paulikas@vatesi.lt), kuriam pavaldūs 8.1.2, 8.3.1, 8.4.1,
8.6.2, 8.7.2, 8.7.5, 8.8.2, 8.9.2, 8.10.2 ir 8.11.1 papunkčiuose
nurodyti skyriai.
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija peržiūri ir
įvertina bei priima atitinkamą sprendimą dėl Branduolinės
energetikos saugą pagrindžiančių dokumentų ne vėliau kaip per
3 mėnesius nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų
ar informacijos, Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos prašomos pateikti ar patikslinti, gavimo ir nurodytų
trūkumų pašalinimo. Tais atvejais, kai dėl pateiktų dokumentų
apimties ir pobūdžio būtina sudaryti komisiją, sušaukti posėdį,
konsultuotis su kitomis institucijomis ar vykdyti kitas
organizacines priemones, dėl kurių atsakymo pateikimo
terminas gali užsitęsti ilgiau negu 3 mėnesius, Valstybinės
atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko sprendimu
likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki šio termino pabaigos,
atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip
papildomam 3 mėnesių laikotarpiui, apie tai asmeniui (ūkio
subjektui) pranešant raštu ([5.2] 34 straipsnio 2 dalis).
11.1. Branduolinės energetikos objekto statybos vietos
(aikštelės) vertinimo ataskaitos derinimo rinkliavos dydis yra
nustatytas [5.4.] 4.600.1.1–4.600.1.8 papunkčiuose.
11.2. Branduolinės elektrinės ar atskiro branduolinės
elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio branduolinio
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

13.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

14.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą
Būtinų veiksmų, atliekamų
teikiant
administracinę
(branduolinės
paslaugą
energetikos
saugą
pagrindžiančių dokumentų

15.

16.

Aprašymo turinys
reaktoriaus techninės specifikacijos derinimo rinkliavos dydis
yra nustatytas [5.4.] 4.600.14.1–4.600.14.3 papunkčiuose.
11.3. Kitų nei nurodyta 6.2. punkte branduolinės energetikos
objektų techninės specifikacijos derinimo rinkliavos dydis yra
nustatytas [5.4.] 4.600.14.4–4.600.14.8 papunkčiuose.
11.4. Branduolinės energetikos objekto suskirstymo į
apsaugos zonas analizės derinimo rinkliavos dydis yra
nustatytas [5.4.] 4.600.12.1–4.600.12.8 papunkčiuose.
11.5. Branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu
eksploatuoti programos derinimo rinkliavos dydis yra
nustatytas [5.4.] 4.600.8.1–4.600.8.7 papunkčiuose.
11.6. Branduolinės energetikos objekto modifikacijų
derinimo rinkliavos dydis yra nustatytas [5.4.] 4.600.3–4.600.7
papunkčiuose.
11.7. Nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems
nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto projekto
įgyvendinti atliekamo saugos pagrindimo dokumentų derinimo
rinkliavos dydis yra nustatytas [5.4.] 4.600.9 papunktyje.
11.8. Periodinės saugos vertinimo ataskaitos derinimo
rinkliavos dydis yra nustatytas [5.4.] 4.600.2.1–4.600.2.7
papunkčiuose.
11.9. Atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano
derinimo rinkliavos dydis yra nustatytas [5.4.] 4.600.10
papunktyje.
11.10. Atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimo
rinkliavos dydis yra nustatytas [5.4.] 4.600.13.1–4.600.13.12
papunkčiuose.
Asmuo (ūkio subjektas) kreipdamasis dėl branduolinės
energetikos saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir
įvertinimo turi juos pateikti kartu su oficialiu raštu, pasirašytų
įmonės vadovo ar jį pavaduojančio asmens.
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis
– informacinis lygis. Pagal šį brandos lygį asmuo (ūkio
subjektas) gali interneto svetainėje susipažinti su teikiamomis
administravimo paslaugomis. Asmuo (ūkio subjektas) dėl
paslaugos suteikimo gali kreiptis paštu, faksu arba elektroniniu
būdu pateikdamas oficialų prašymą. Valstybinė atominės
energetikos inspekcija apie savo sprendimą praneša paštu arba
faksu oficialiu raštu.
Administracinė paslauga yra galutinė.
Atsižvelgiant į tai, koks branduolinės energetikos saugą
pagrindžiantis dokumentas yra gautas peržiūrai ir įvertinimui,
jis yra saugomas vieno iš skyriaus, nurodyto 8 punkte, byloje.
Žr. Administracinės paslaugos (Branduolinės energetikos
saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūra ir įvertinimas)
teikimo aprašymo priedą.
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Pavadinimas
peržiūra
schema

ir

Aprašymo turinys

įvertinimas),

Saugos analizės skyriaus vyr. inspektorė

Asta Navagrockienė

Administracinės
paslaugos
(Branduolinės
energetikos
saugą
pagrindžiančių dokumentų peržiūra ir
įvertinimas) teikimo aprašymo priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ
(BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ
PERŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS), SCHEMA

VATESI
viršininkas

Paslaugos vadovas

Paslaugos teikėjas
(skyriaus darbuotojas)

Asmuo (ūkio
subjektas)

Paslaugos vadovas

VATESI
viršininkas

VATESI padaliniai,
su kuriais
derinamas
atsakymo asmeniui
(ūkio subjektui)
projektas

____________________

VATESI padaliniai,
iš kurių gaunama
informacija ir
dokumentai

Institucijai
nepavaldžios įstaigos,
iš kurių gaunama
informacija ir
dokumentai
Mokslinės techninės
paramos
organizacijos

