
VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS (BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ 

VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ ATESTAVIMAS) TEIKIMO APRAŠYMAS  
 

1. Paslaugos pavadinimas Branduolinės energetikos objektų vadovaujančių 

darbuotojų atestavimas (PAS33596). 

2. Paslaugos gavėjai Už branduolinės saugos, radiacinės saugos, 

branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir 

branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos 

(toliau – fizinė sauga), taip pat už branduolinio 

ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo 

užtikrinimą ir už nepriklausomą šių procesų 

vykdymo priežiūrą atsakingų vadovaujančių 

darbuotojų (organizacijos vadovo, organizacijos 

vadovo pavaduotojų, organizacijos vadovui arba jo 

pavaduotojams tiesiogiai pavaldžių padalinių 

vadovų) pareigose siekiantys dirbti fiziniai 

asmenys. 

3. Paslaugos tipas: elektroninė/ 

neelektroninė paslauga 

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga. 

3.1. nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga 

elektroninė) 

- 

3.2. nuoroda į prašymo formą (-as) (jei 

paslauga neelektroninė) 

Pašymas dėl atestavimo gali būti pateikiamas 

laisva forma. Asmuo gali prašymą pateikti 

VATESI siųsdamas paštu (A. Goštauto g. 12, 

01108 Vilnius), faksu (8 5) 261 4487 arba 

atvykdamas į VATESI, esančią A. Goštauto g. 12, 

Vilniuje. 

4. Paslaugos teikimo trukmė Atestavimo egzaminas organizuojamas ne vėliau 

kaip per 40 kalendorinių dienų nuo dienos, kai 

pateikiamas prašymas dėl atestavimo. 

5. Paslaugos kaina Asmens, siekiančio eiti ar einančio branduolinės 

energetikos objekto vadovaujančio darbuotojo 

pareigas, atestavimo egzamino laikymo ar 

perlaikymo valstybės rinkliavos dydis yra nustatytas 

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 rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Konkrečių 

valstybės rinkliavos dydžių sąrašas) 4.6002.1 

papunktyje. 

Valstybės rinkliavos dydis už asmens, siekiančio eiti 

ar einančio branduolinės energetikos objekto 

vadovaujančio darbuotojo pareigas, atestato 

išdavimą, yra nustatytas Konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių sąrašo 4.6002.2 papunktyje. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
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6. Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka 

(įtraukiant ir apmokėjimo galimybę 

užsieniečiams) 

Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės 

mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 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 

VMI interneto 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. 
VATESI, gavusi informaciją apie į VMI sąskaitą 

gautą rinkliavą už atestavimą, praneša Paslaugos 

gavėjui apie atestavimo egzamino datą, laiką ir 

vietą.  

Asmeniui išlaikius atestavimo egzaminą, VATESI 

gavusi informaciją apie  į VMI sąskaitą gautą 

rinkliavą už atestato išdavimą, išduoda atestatą. 

7. Paslaugos teikimo proceso aprašymas Paslaugos teikimo procesas aprašytas Branduolinės 

energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų 

atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame 2018 m. 

kovo 21 d. vyriausybės nutarimu  Nr. 260 „Dėl 

branduolinės energetikos objekto vadovaujančių 

darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo 

Laisvos formos prašymas dėl atestavimo, kuriame 

turi būti nurodytas atestuojamojo vardas, pavardė, 

siekiamos eiti arba einamos pareigos, į pareigas 

skiriančio subjekto arba asmens darbdavio ir 

atestuojamojo kontaktinė informacija ir kokiu 

būdu (elektroniniu paštu, siunčiant paštu nurodytu 

adresu arba įteikiant asmeniškai) turi būti 

informuojama apie atestavimo vietą ir laiką ir 

teikiami kiti su atestavimu susiję pranešimai; 

atestuojamojo siekiamos užimti arba užimamos 

pareigybės aprašymo kopija. 

9. Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija 

(atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir 

pavardė, el. paštas, telefono numeris) 

Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vyr. 

inspektorius R. Daubaras, tel. +37052661624, faks. 

+37052614487, el. p. rimantas.daubaras@vatesi.lt 

10. Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) 

apskundimo tvarka 

10.1. Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 

įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Lietuvos 

administracinių ginčių komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402 Vilnius). Skundas pateikiamas per vieną 

mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba įteikimo ar 

pranešimo apie VATESI veiksmus (atsisakymą 

atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos 

(Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 

tvarkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Jeigu 

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/de99bb5030de11e8bbc3f206caa14d00
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de99bb5030de11e8bbc3f206caa14d00
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de99bb5030de11e8bbc3f206caa14d00
mailto:rimantas.daubaras@vatesi.lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.594F129CE9AD/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.594F129CE9AD/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.594F129CE9AD/asr
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VATESI nevykdo savo pareigų arba vilkina 

klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo 

neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali 

būti apskųstas per 2 mėnesius nuo dienos, kurią 

baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas 

klausimo išsprendimo laikas (Ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 

įstatymo 8 straipsnio 2 dalis);  

 

10.2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka 

Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius). Skundas 

pateikiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo ar 

pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti 

veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos 

(Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 

straipsnio 1 dalis). Jeigu VATESI nevykdo savo 

pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir 

nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas 

(vilkinimas atlikti veiksmus) gali būti apskųstas 

per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo 

ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo 

laikas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 

straipsnio 2 dalis). 

11. Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams 

gali teikti reikalingą informacinę ar 

praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra 

žinoma apie tokias organizacijas) 

- 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr

