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Aprašymo turinys
1 versija
Dozimetrijos tarnybos pripažinimo pažymėjimo išdavimas

Paslaugos – dozimetrijos tarnybos pripažinimo pažymėjimo išdavimas,
suteikimo sąlygos ir reikalavimai yra nustatyti Branduolinės saugos
reikalavimuose BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų
dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintuose
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m.
rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-203 „Dėl Branduolinės saugos
reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų
dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (toliau
– Reikalavimai).
Paslaugai gauti pateiktus dokumentus ir informaciją vertina Valstybinės
atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) viršininko
įsakymu sudaryta Dozimetrijos tarnybos pripažinimo komisija.
Pripažinimo komisija, nustačiusi, kad pateikti dokumentai atitinka
Reikalavimuose nurodytus reikalavimus, per 25 kalendorinių dienų nuo
visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos privalo išnagrinėti
pateiktus dokumentus ir parengti šių dokumentų įvertinimo protokolą,
kuriame pateikia siūlymus dėl dozimetrijos tarnybos pripažinimo. Jeigu
nenustatomos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 28
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administracinės
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pateikti asmuo

Aprašymo turinys
straipsnio 6 dalyje nurodytos priežastys, dėl kurių atsisakoma išduoti
pripažinimo pažymėjimą, VATESI išduoda dozimetrijos tarnybai
pripažinimo pažymėjimą.
VATESI viršininkui priėmus sprendimą, kad dozimetrijos tarnybai gali
būti išduotas pripažinimo pažymėjimas, dozimetrijos tarnyba raštu
informuojama apie šį sprendimą ir prievolę sumokėti valstybės rinkliavą.
Kai dozimetrijos tarnyba sumoka valstybės rinkliavą ir apie tai informuoja
VATESI, jai yra išduodamas pripažinimo pažymėjimas, kaip nurodyta
Reikalavimų 14 punkte.
5.1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;
5.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės
energetikos objektų dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“,
patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko
2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-203 „Dėl Branduolinės saugos
reikalavimų BSR-1.9.7-2018 „Branduolinės energetikos objektų
dozimetrijos tarnybos pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;
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“.
Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos turi pateikti per
atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų
įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į
Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją (toliau – VATESI):
 Reikalavimų 1 priede nurodytos formos prašymą dėl dozimetrijos
tarnybos pripažinimo;
 sąrašą darbuotojų, kurie atlieka individualiųjų dozių, sukauptų
individualiuosiuose dozimetruose, matavimus ir darbuotojų, kurie atlieka
radionuklidų aktyvumo žmogaus kūne ir (ar) radionuklidų aktyvumo
biologiniuose bandiniuose, matavimus, skirtus apšvitos dozės įvertinimui,
kai apšvitos dozės vertė yra apskaičiuojama atsižvelgiant į matuojamus
dydžius ir šiai vertei įtaką darančius parametrus bei sąlygas (toliau –
įvertinimas) ir dokumentus, įrodančius, kad šie darbuotojai apmokyti
atlikti jiems pavestus matavimus ne anksčiau nei prieš penkerius metus.
Jeigu darbuotojo apmokymą patvirtinantis dokumentas yra išduotas
anksčiau nei prieš penkerius metus, papildomai turi būti pateiktas
dokumentas, įrodantis, kad per paskutinius penkerius metus darbuotojas
kėlė kvalifikaciją jam pavestų atlikti matavimų srityje;
 sąrašą darbuotojų, kurie atlieka įvertinimą ir dokumentus,
įrodančius, kad šie darbuotai turi fizinių ar inžinerijos mokslų studijų
krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties arba sveikatos
mokslų studijų krypčių grupėje nurodytos medicinos ar visuomenės

3
Eil. Pavadinimas
Nr.

7.

Informacija ir
dokumentai,
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Aprašymo turinys
sveikatos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
išsilavinimą;
 galiojančio akreditavimo pažymėjimo, patvirtinančio atitiktį LST
EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standartui ar lygiaverčiam
jam standartui, ir šio pažymėjimo priedo, kuriame nurodyta akreditavimo
sritis, kopijas, kai atliekamas dozimetruose sukauptų išorinės apšvitos
individualiųjų dozių matavimas. Jeigu akreditavimo pažymėjimą išdavė
Nacionalinis akreditacijos biuras, gali būti pateikiama tik tai patvirtinanti
informacija;
 kokybės vadybos sistemos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį
Reikalavimų VI skyriaus reikalavimams, kai atliekamas vidinės apšvitos
individualiųjų dozių įvertinimas, atliekant matavimą viso kūno skaitikliu
ar aktyvumo biologiniuose bandiniuose matavimo pagrindu. Jeigu
matavimas, reikalingas vidinės apšvitos individualiųjų dozių įvertinimui,
yra akredituotas pagal Reikalavimų 4.3.1 papunktyje nurodytą standartą
ir pateikiamos tai įrodančios akreditavimo pažymėjimo ir jo priedo
kopijos, pateikiami vidinės apšvitos individualiųjų dozių įvertinimą
aprašantys kokybės vadybos sistemos dokumentai, nurodyti Reikalavimų
4.3.3 papunktyje;
 kokybės vadybos sistemos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį
Reikalavimų 20.2, 20.3, 20.5 ir 20.12 papunkčių reikalavimams, kai
atliekamas tik išorinės apšvitos lygiavertės ir (ar) efektinės dozės ir (ar)
tik vidinės apšvitos kaupiamosios efektinės dozės įvertinimas;
 dokumentus, kuriuose pateikti matavimo neapibrėžties vertinimo,
atlikto vadovaujantis Reikalavimų VII skyriuje nustatytais reikalavimais,
rezultatai ir nustatyta matavimo neapibrėžties vertinimo tvarka;
 organizacijos, organizuojančios individualiuose dozimetruose
sukauptų dozių palyginamuosius matavimus, išduotą dokumentą, kuriame
pateikti palyginamųjų matavimų, atliktų ne seniau kaip prieš vienerius
metus, rezultatai, arba rašto, kuriuo buvo kreiptasi į metrologijos įstaigą
dėl individualiųjų dozimetrų apšvitinimo ir kuriame privalo būti nurodyta
visa Reikalavimų IV skyriuje nurodytiems reikalavimams įgyvendinti
reikalinga informacija, kopiją ir dozimetrijos tarnybos dokumentą,
kuriame pateikti apšvitintų dozimetrų matavimo rezultatai;
 dokumentus, kuriuose pagrindžiama atitiktis Reikalavimų VI
skyriaus ketvirtojo skirsnio reikalavimams, kai yra atliekami radionuklidų
matavimai viso kūno skaitikliu ar aktyvumo biologiniuose bandiniuose
matavimai, siekiant įvertinti vidinės apšvitos dozę.
-
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Nr.
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)
8.
Administracinės
Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėja Kristina Tumosienė
paslaugos teikėjas
Tel. (8 5) 2661 591
El. p. kristina.tumosiene@vatesi.lt

9.

Administracinės
paslaugos
vadovas

10.

Administracinės
paslaugos
suteikimo trukmė
Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)

11.

12.

13.

Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius
Vladimir Achmedov
Tel. (8 5) 2665 897
El. p. vladimir.achmedov@vatesi.lt
Valstybinės atominės atominės energetikos saugos inspekcijos
viršininko pavaduotojas radiacinei saugai Darius Lukauskas
Tel. (8 5) 266 1593
El. p. darius.lukauskas@vatesi.lt
Paslaugų suteikimo trukmė yra nustatyta 5.1 papunktyje nurodyto teisės
akto 28 straipsnio 5 dalyje.
Valstybės rinkliavos dydis už dozimetrijos tarnybos pripažinimo
pažymėjimo išdavimą yra nurodytas 5.3 papunktyje nurodyto teisės akto
4.60014 punkte.
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/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita. Valstybės
rinkliavos lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos.
Įmokos kodas – 5780.
Mokėjimo paskirtis – už dozimetrijos tarnybos pripažinimo pažymėjimo
išdavimą.
Prašymo dėl pripažinimo forma yra nustatyta 5.2 papunktyje nurodyto
teisės akto 1 priede.

Prašymo forma,
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys
Administracinės
Kas penkerius metus nuo pripažinimo pažymėjimo gavimo dienos
paslaugos teikimo dozimetrijos tarnyba privalo teikti VATESI:
ypatumai
 dokumentus, patvirtinančius dozimetrijos tarnybos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą per pastaruosius penkerius metus;
 dokumentus, patvirtinančius, kad yra įgyvendinti Reikalavimų 29
ir (ar) 34 punktuose nustatyti reikalavimai, įskaitant atliktų palyginamųjų
matavimų rezultatus;
 informaciją,
patvirtinančią,
kad
dozimetrijos
tarnyba
dozimetruose sukauptų išorinės apšvitos individualiųjų dozių matavimui
turi galiojantį pažymėjimą, patvirtinantį atitiktį LST EN ISO/IEC
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14.

Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai
keliami bendrieji reikalavimai“ standartui ar lygiaverčiam jam standartui.
VATESI dokumentacijos plano byla Nr. 13.1

Suderino:
Transportavimo ir radiacinės
saugos skyriaus vedėja

Kristina Tumosienė

Parengė
Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus
vyriausioji inspektorė

Asta Nekrasovaitė

Administracinės paslaugos (Dozimetrijos tarnybos pripažinimo
pažymėjimo išdavimo) teikimo aprašymo 1 priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT DOZIMETRIJOS TARNYBOS PRIPAŽINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO ADMINISTRACINES PASLAUGAS,
SEKOS SCHEMA

VATESI viršininkas
Paslaugos
vadovas

Pareiškėjas
(ūkio subjektas)

Pripažinimo
komisija

VATESI viršininkas

Paslaugos
vadovas

