
VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS (BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGĄ 

PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ PERŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS) TEIKIMO 

APRAŠYMAS  

 

1. Paslaugos pavadinimas 
Branduolinės energetikos saugą pagrindžiančių 

dokumentų peržiūra ir įvertinimas (PAS5707). 

2. Paslaugos gavėjai 

2.1. Pareiškėjai, siekiantys gauti licencijas, nurodytas 

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 

straipsnio 1 dalyje; 

2.2. Pareiškėjai, siekiantys gauti leidimus, nurodytus 

Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje; 

2.3. Asmenys, turintys Branduolinės saugos įstatymo 22 

straipsnio 1 dalyje nurodytas licencijas; 

2.4. Asmenys, turintys Branduolinės saugos įstatymo 22 

straipsnio 2 dalyje nurodytus leidimus; 

2.5. Asmenys, atliekantys branduolinės energetikos 

objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimą; 

2.6. Statytojai (užsakovai), nurodyti Lietuvos Respublikos 

branduolinės energijos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalyse. 

3. 
Paslaugos tipas: elektroninė/ 

neelektroninė paslauga 

Neelektroninė 

3.1. 
nuoroda į el. paslaugą (jei 

paslauga elektroninė) 

– 

3.2. 
nuoroda į prašymo formą (-as) 

(jei paslauga neelektroninė) 

Paslaugos gavėjas, kreipdamasis dėl branduolinės 

energetikos saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir 

įvertinimo, turi juos pateikti kartu su oficialiu raštu, 

pasirašytu Paslaugos gavėjo, tai yra juridinio asmens, 

vadovo ar jį pavaduojančio asmens. 

4. Paslaugos teikimo trukmė 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau 

– VATESI) 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, VATESI prašomos pateikti ar patikslinti, 

gavimo ir nurodytų trūkumų pašalinimo dienos. 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, VATESI 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 Paslaugos gavėjui pranešant raštu 

(Branduolinės saugos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis). 

5. Paslaugos kaina 

5.1. Branduolinės energetikos objekto statybos vietos 

(aikštelės) vertinimo ataskaitos derinimo valstybės 

rinkliavos dydis yra nustatytas Konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

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

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.424F7C72601E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6286F15970B3/SfpHsNuleC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6286F15970B3/SfpHsNuleC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
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„Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir 

Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių 

patvirtinimo“ (toliau – Konkrečių valstybės rinkliavos 

dydžių sąrašas) 4.600.1.1–4.600.1.8 papunkčiuose. 

5.2. Branduolinės elektrinės ar atskiro branduolinės 

elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio branduolinio 

reaktoriaus techninės specifikacijos derinimo valstybės 

rinkliavos dydis yra nustatytas Konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių sąrašo 4.600.14.1–4.600.14.3 

papunkčiuose. 

5.3. Kitų nei nurodyta 5.2 punkte branduolinės energetikos 

objektų techninės specifikacijos derinimo valstybės 

rinkliavos dydis yra nustatytas Konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių sąrašo 4.600.14.4–4.600.14.8 

papunkčiuose. 

5.4. Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano derinimo 

paslauga yra neatlygintina. 

5.5. Branduolinės energetikos objekto suskirstymo į 

apsaugos zonas analizės derinimo valstybės rinkliavos 

dydis yra nustatytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių 

sąrašo 4.600.12.1–4.600.12.8 papunkčiuose. 

5.6. Branduolinės energetikos objekto pripažinimo 

tinkamu eksploatuoti programos derinimo valstybės 

rinkliavos dydis yra nustatytas Konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių sąrašo 4.600.8.1–4.600.8.7 

papunkčiuose. 

5.7. Branduolinės energetikos objekto modifikacijų 

derinimo valstybės rinkliavos dydis yra nustatytas 

Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.600.3–

4.600.7 papunkčiuose. 

5.8. Nenumatytiems projekte bandymams atlikti, 

kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos 

objekto projekto įgyvendinti atliekamo saugos pagrindimo 

dokumentų derinimo valstybės rinkliavos dydis yra 

nustatytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 

4.600.9 papunktyje. 

5.9. Periodinės branduolinės energetikos objekto saugos 

vertinimo ataskaitos derinimo valstybės rinkliavos dydis 

yra nustatytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių 

sąrašo 4.600.2.1–4.600.2.7 papunkčiuose. 

5.10. Atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano 

derinimo valstybės rinkliavos dydis yra nustatytas 

Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.600.10 

papunktyje. 

5.11. Atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimo  

valstybės rinkliavos dydis yra nustatytas Konkrečių 

valstybės rinkliavos dydžių sąrašo 4.600.13.1–4.600.13.12 

papunkčiuose. 

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.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
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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, raštu pateikia Paslaugos gavėjui priimtą 

sprendimą dėl branduolinės energetikos saugą 

pagrindžiančio dokumento peržiūros ir įvertinimo. 

7. 
Paslaugos teikimo proceso 

aprašymas 

7.1. Paslaugos gavėjas kreipiasi į VATESI dėl 

branduolinės energetikos saugą pagrindžiančių dokumentų 

peržiūros ir įvertinimo pateikdamas juos kartu su oficialiu 

raštu, pasirašytu Paslaugos gavėjo, tai yra juridinio 

asmens, vadovo ar jį pavaduojančio asmens. 

7.2. VATESI peržiūri ir įvertina Paslaugos gavėjo 

pateiktus branduolinės energetikos saugą pagrindžiančius 

dokumentus ir raštu informuoja Paslaugos gavėją apie 

priimtą sprendimą dėl branduolinės energetikos saugą 

pagrindžiančio dokumento derinimo galimybės. 

7.3. Paslaugos gavėjas sumoka Konkrečių valstybės 

rinkliavos dydžių sąraše nustatytą, už atitinkamo 

branduolinės energetikos saugą pagrindžiančius 

dokumento derinimą, valstybės rinkliavą ir apie tai raštu 

informuoja VATESI. 

7.4. VATESI, gavusi informaciją apie į VMI sąskaitą gautą 

rinkliavą, raštu pateikia Paslaugos gavėjui priimtą 

sprendimą dėl branduolinės energetikos saugą 

pagrindžiančio dokumento peržiūros ir įvertinimo. 

8. 
Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi pateikti asmuo 

Paslaugos gavėjas turi pateikti: 

8.1. Siekiant gauti branduolinės energetikos objekto 

statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros ir 

įvertinimo paslaugą – branduolinės energetikos objekto 

statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitą 

(Branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). 

8.2. Siekiant gauti branduolinės elektrinės ar atskiro 

branduolinės elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio 

branduolinio reaktoriaus techninės specifikacijos peržiūros 

ir įvertinimo paslaugą – branduolinės elektrinės ar atskiro 

branduolinės elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio 

branduolinio reaktoriaus techninę specifikaciją 

(Branduolinės energijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalis). 

8.3. Siekiant gauti kitų nei nurodyta 8.2 punkte 

branduolinės energetikos objektų techninės specifikacijos 

peržiūros ir įvertinimo paslaugą – šių objektų techninę 

specifikaciją (Branduolinės energijos įstatymo 25 

straipsnio 2 dalis). 

8.4. Siekiant gauti galutinio eksploatavimo nutraukimo 

plano peržiūros ir įvertinimo paslaugą – galutinį 

http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
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eksploatavimo nutraukimo planą (Branduolinės energijos 

įstatymo 32 straipsnio 4 dalis). 

8.5. Siekiant gauti branduolinės energetikos objekto 

suskirstymo į apsaugos zonas analizės peržiūros ir 

įvertinimo paslaugą – Branduolinės energetikos objekto 

suskirstymo į apsaugos zonas analizę (Branduolinės 

saugos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 1 punktas). 

8.6.  Siekiant gauti branduolinės energetikos objekto 

pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos peržiūros ir 

įvertinimo paslaugą – Branduolinės energetikos objekto 

pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą (Branduolinės 

saugos įstatymo 32 straipsnio 3–4 dalys). 

8.7. Siekiant gauti kitų saugą pagrindžiančių dokumentų 

peržiūros ir įvertinimo paslaugas – saugą pagrindžiančius 

dokumentus: 

8.7.1. atskiroms branduolinės energetikos objekto 

modifikacijoms įgyvendinti (Branduolinės saugos 

įstatymo 32 straipsnio 6 dalis); 

8.7.2. nenumatytiems branduolinės energetikos objekto 

projekte bandymams atlikti (Branduolinės saugos įstatymo 

32 straipsnio 6 dalis); 

8.7.3. kitokiems nukrypimams nuo branduolinės 

energetikos objekto projekto įgyvendinti (Branduolinės 

saugos įstatymo 32 straipsnio 6 dalis). 

8.8. Siekiant gauti periodinės saugos vertinimo ataskaitos 

peržiūros ir įvertinimo paslaugą – periodinę saugos 

vertinimo ataskaitą (Branduolinės saugos įstatymo 32 

straipsnio 7 dalis) ir nepriklausomo patikrinimo ataskaitą 

(Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 

„Vadybos sistema“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 

m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės 

saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ 

patvirtinimo“). 

8.9. Siekiant gauti atnaujinto radionuklidų išmetimo į 

aplinką plano peržiūros ir įvertinimo paslaugą – atnaujintą 

radionuklidų išmetimo į aplinką planą (Branduolinės 

saugos įstatymo 32 straipsnio 14 dalis). 

8.10. Siekiant gauti atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo 

plano peržiūros ir įvertinimo paslaugą – atnaujintą fizinės 

saugos užtikrinimo planą (Branduolinės saugos įstatymo 

21 straipsnio 8 dalis). 

9. 

Paslaugos teikėjo kontaktinė 

informacija (atsakingo 

darbuotojo pareigos, vardas ir 

pavardė, el. paštas, telefono 

numeris) 

9.1. Branduolinės energetikos objekto statybos vietos 

(aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.1.1. 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. 

 

9.1.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas 

Vidas Paulikas, tel. (8 5) 266 1590, el. p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4307CFE9EAE0/qnUBwBbFTF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4307CFE9EAE0/qnUBwBbFTF
mailto:evaldas.kimtys@vatesi.lt
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vidas.paulikas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais. 

 

9.2. Branduolinės elektrinės ar atskiro branduolinės 

elektrinės energijos bloko, ar neenergetinio 

branduolinio reaktoriaus techninės specifikacijos 

peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.2.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, 

tel. (8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt. 

 

9.3. Kitų nei nurodyta 9.2 punkte branduolinės 

energetikos objektų techninės specifikacijos peržiūra ir 

įvertinimas: 

 

9.3.1. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas 

Vidas Paulikas, tel. (8 5) 266 1590, el. p. 

vidas.paulikas@vatesi.lt. 

 

9.4. Galutinio eksploatavimo nutraukimo plano 

peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.4.1. Eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjas 

Saulius Stravinskas, tel. (8 5) 266 1580, el. p. 

saulius.stravinskas@vatesi.lt. 

 

9.5. Branduolinės energetikos objekto suskirstymo į 

apsaugos zonas analizę peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.5.1. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos 

skyriaus vedėjas Renaldas Sabas, tel. (8 5) 266 1563, el. p. 

renaldas.sabas@vatesi.lt. 

 

9.6. Branduolinės energetikos objekto pripažinimo 

tinkamu eksploatuoti programos peržiūra ir 

įvertinimas: 

 

9.6.1. 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. 

 

9.6.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas 

Vidas Paulikas, tel. (8 5) 266 1590, el. p. 

vidas.paulikas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais. 

 

9.7. Atskiroms branduolinės energetikos objekto 

modifikacijoms įgyvendinti dokumentų peržiūra ir 

įvertinimas: 

 

mailto:vidas.paulikas@vatesi.lt
mailto:evaldas.kimtys@vatesi.lt
mailto:vidas.paulikas@vatesi.lt
mailto:saulius.stravinskas@vatesi.lt
mailto:renaldas.sabas@vatesi.lt
mailto:evaldas.kimtys@vatesi.lt
mailto:vidas.paulikas@vatesi.lt
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9.7.1. 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.  

 

9.7.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas 

Vidas Paulikas, tel. (8 5) 266 1590, el. p. 

vidas.paulikas@vatesi.lt, jei dokumentai priskiriami 1 ar 2 

kategorijos modifikacijai ir susiję su radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo įrenginiais. 

 

9.7.3. 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 

komponentų išmontavimo BEO eksploatavimo užbaigimo 

ar eksploatavimo nutraukimo metu. 

 

9.7.4. 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. 

 

9.7.5. 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. 

 

9.7.6. Eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjas Saulius 

Stravinskas, tel. (8 5) 266 1580, el. p. 

saulius.stravinskas@vatesi.lt, jei dokumentai priskiriami 4 

kategorijos modifikacijai ir susiję su statinių priskyrimu 

nenaudojamiems ir nereikalingiems statiniams, kuriuos 

numatoma griauti, ir (ar) nenaudojamų ir nereikalingų 

statinių griovimo darbų vykdymu. 

 

9.7.7. 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. 

 

9.8. Nenumatytiems branduolinės energetikos objekto 

projekte bandymams atlikti saugą pagrindžiančių 

dokumentų peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.8.1. Saugos analizės skyriaus vedėjas Evaldas Kimtys, 

tel. (8 5) 266 1576, el. p. evaldas.kimtys@vatesi.lt, jei 

mailto:vilmantas.lasiunas@vatesi.lt
mailto:vidas.paulikas@vatesi.lt
mailto:rolandas.ciucelis@vatesi.lt
mailto:renaldas.sabas@vatesi.lt
mailto:kristina.tumosiene@vatesi.lt
mailto:saulius.stravinskas@vatesi.lt
mailto:dainius.brandisauskas@vatesi.lt
mailto:evaldas.kimtys@vatesi.lt
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dokumentai susiję su branduoline elektrine ar 

neenergetiniu branduoliniu reaktoriumi. 

 

9.8.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas 

Vidas Paulikas, tel. (8 5) 266 1590, el. p. 

vidas.paulikas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais. 

 

9.9. Kitokiems nukrypimams nuo branduolinės 

energetikos objekto projekto įgyvendinti saugą 

pagrindžiančių dokumentų peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.9.1. 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. 

 

9.9.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas 

Vidas Paulikas, tel. (8 5) 266 1590, el. p. 

vidas.paulikas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais. 

 

9.10. Periodinės saugos vertinimo ataskaitos peržiūra 

ir įvertinimas: 

 

9.10.1. 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. 

 

9.10.2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas 

Vidas Paulikas, tel. (8 5) 266 1590, el. p. 

vidas.paulikas@vatesi.lt, jei dokumentai susiję su 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiais. 

 

9.11. Atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką 

plano peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.11.1. Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus 

vedėja Kristina Tumosienė, tel. (8 5) 266 1591, el. p. 

kristina.tumosiene@vatesi.lt. 

 

9.12. Atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano 

peržiūra ir įvertinimas: 

 

9.12.1. Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos 

skyriaus vedėjas Renaldas Sabas, tel. (8 5) 266 1563, el. p. 

renaldas.sabas@vatesi.lt. 

 

10. 
Paslaugos teikėjo veiksmų 

(neveikimo) apskundimo 

tvarka 

VATESI priimti sprendimai arba tais atvejais, kai 

sprendimas nebuvo priimtas, šis faktas, atsižvelgiant į 

sprendimo rūšį, gali būti skundžiami:  

mailto:vidas.paulikas@vatesi.lt
mailto:evaldas.kimtys@vatesi.lt
mailto:vidas.paulikas@vatesi.lt
mailto:evaldas.kimtys@vatesi.lt
mailto:vidas.paulikas@vatesi.lt
mailto:kristina.tumosiene@vatesi.lt
mailto:renaldas.sabas@vatesi.lt
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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 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.594F129CE9AD/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.594F129CE9AD/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr

