
VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 
 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS LEIDIMŲ, NUSTATYTŲ 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 2 

DALIES 6–7 PUNKTUOSE, IŠDAVIMO, PAKEITIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO 

PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ 

TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

1. Paslaugos 

pavadinimas  

Branduolinės saugos srities veiklos leidimų, nustatytų Lietuvos 

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6–7 

punktuose (vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio 

kuro ciklo metu, ir panaudotą branduolinį kurą) išdavimas, pakeitimas, 

galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. 

2. Paslaugos 

gavėjai 

2.1. [12.1] 22 straipsnio 2 dalies 6–7 punktuose nustatytus leidimus 

(toliau – leidimas), gali gauti: 

2.1.1. radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, 

arba panaudoto branduolinio kuro siuntėjai (turėtojai), kuriais gali būti 

fiziniai ar juridiniai asmenys – išvežti radioaktyviąsias atliekas, 

susidarančias branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudotą branduolinį 

kurą iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę; 

2.1.2. radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, 

arba panaudoto branduolinio kuro gavėjai, kuriais gali būti fiziniai ar 

juridiniai asmenys – įvežti (grąžinant) radioaktyviąsias atliekas, 

susidarančias branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudotą branduolinį 

kurą į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės; 

2.1.3. fiziniai ir juridiniai asmenys, atsakingi už vežimo vykdymą 

Lietuvos Respublikoje – vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias 

branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudotą branduolinį kurą iš 

trečiosios valstybės į trečiąją valstybę tranzitu per Europos Sąjungos 

valstybes nares, kai Lietuvos Respublika yra pirmoji tranzito Europos 

Sąjungos valstybė narė; 

2.1.4. radioaktyviųjų atliekų, susidarančių branduolinio kuro ciklo metu, 

arba panaudoto branduolinio kuro siuntėjai (turėtojai), kuriais gali būti 

fiziniai ar juridiniai asmenys – išvežti radioaktyviąsias atliekas, 

susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, arba panaudotą branduolinį 

kurą iš Lietuvos Respublikos į trečiąją valstybę. 

2.2. [12.1] 22 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyti leidimai negali 

būti išduoti asmeniui, neturinčiam galiojančio [12.1] 221 straipsnio 1 

dalies 1 punkte nurodyto sertifikato, kai toks sertifikatas yra reikalingas 

vadovaujantis [12.1]. 

2.3. Leidimų pakeitimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 

panaikinimo administracines paslaugas gali gauti [12.1] 22 straipsnio 2 

dalies 6 ir 7 punktuose nurodyti leidimų turėtojai. 

3. Paslaugos tipas: 

elektroninė/ 

neelektroninė 

paslauga 

Neelektroninės paslaugos 

 

3.1. nuoroda į el. 

paslaugą (jei 

– 
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paslauga 

elektroninė) 

3.2. nuoroda į 

prašymo formą 

(-as) (jei 

paslauga 

neelektroninė) 

3.2.1. Patvirtintos paraiškų formos yra pateiktos [12.2] ir pildomos, 

atsižvelgiant į paraiškos rūšį: 

3.2.1.1. paraiškos gauti leidimą įvežti iš trečiosios valstybės, išvežti į 

trečiąją valstybę, vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas 

tranzitu iš trečiosios valstybės į trečiąją valstybę, kai Lietuvos 

Respublika yra pirmoji tranzito Europos Sąjungos valstybė narė – 3 

priedas;  

3.2.1.2. paraiškos gauti leidimą išvežti radioaktyviąsias atliekas į kitą 

Europos Sąjungos valstybę narę forma  – 7 priedas; 

3.2.1.3. paraiškos gauti leidimą išvežti panaudotą branduolinį kurą 

forma į kitą Europos Sąjungos valstybę narę – 14 priedas. 

3.2.2. Prašymai dėl leidimų pakeitimo, galiojimo sustabdymo 

panaikinimo ir galiojimo panaikinimo Valstybinei atominės energetikos 

saugos inspekcijai (toliau – VATESI) yra teikiami laisvos formos. 

3.3. nuorodos į 

paslaugų 

aprašymus 

PAS30162 (Leidimas vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) 

radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu); 

PAS30318 (Leidimas vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą 

branduolinį kurą). 

4. Paslaugos 

teikimo trukmė 

4.1. Leidimų išdavimo procedūros trukmė yra nustatyta [12.1] 26 

straipsnio 11 dalyje: sprendimas dėl leidimų išdavimo priimamas [12.2] 

ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytais terminais, tačiau bet kuriuo 

atveju per ne ilgesnį kaip 5 mėnesių laikotarpį, įskaitant galimus termino 

pratęsimus.  

4.2. Leidimai keičiami leidimo turėtojo prašymu, pasikeitus leidimo 

turėtojo rekvizitams. Sprendimas dėl leidimo pakeitimo priimamas per 

30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos ([12.1] 26 straipsnio 

1 dalis). 

4.3. Sprendimas dėl leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo 

priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos 

([12.1] 27 straipsnio 7 dalis).  

4.4. Sprendimas dėl leidimo galiojimo panaikinimo priimamas per 20 

darbo dienų ([12.5] 25 punktas). 

5. Paslaugos kaina  
Valstybės rinkliavos dydis yra nurodytas [12.3] papunkčiuose 4.594.6 ir 

4.594.7 – leidimų išdavimas.  

Leidimų pakeitimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo 

panaikinimas vykdomi neatlygintinai. 

6. Apmokėjimo už 

paslaugą būdai 

ir tvarka 

(įtraukiant ir 

apmokėjimo 

galimybę 

užsieniečiams) 

Valstybės rinkliava gali būti mokama į bet kurią biudžeto pajamų 

surenkamąją sąskaitą, nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu 

https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.  

Valstybės rinkliavos lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.  

 

Apmokant už paslaugą, svarbu nurodyti įmokos kodą. Mokant 

Valstybės rinkliavą už šiame aprašyme nurodytas paslaugas nurodomas 

įmokos kodas – 5780. 

7. Paslaugos 

teikimo proceso 

aprašymas 

7.1.  Leidimų išdavimas: 

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą, pateikia VATESI tiesiogiai, paštu, 

per kurjerį, Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto 

tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninėmis priemonėmis 

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimas-vezti-ivezti-isvezti-ir-vezti-tranzitu-radioaktyviasias-atliekas-susidariusias-branduolinio-kuro-ciklo-metu--77;12354.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimas-vezti-ivezti-isvezti-ir-vezti-tranzitu-panaudota-branduolini-kura-77;12379.html
https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
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per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą patvirtintos 

formos paraišką išduoti leidimą ir su šia paraiška visus konkrečios 

paslaugos suteikimui reikalingus dokumentus, kurie yra nustatyti [12.2]. 

7.2.  Leidimų pakeitimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir 

galiojimo panaikinimas: 

Leidimo turėtojas teikia prašymus dėl leidimų pakeitimo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo VATESI tiesiogiai, 

paštu, per kurjerį, Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant 

pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninėmis 

priemonėmis per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.  

8.  Informacija ir 

dokumentai, 

kuriuos turi 

pateikti asmuo 

Dokumentai, kuriuos fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti su paraiška 

išduoti leidimą, yra nustatyti:  

8.1. [12.2] 33.1 papunktyje – leidimui išvežti radioaktyviąsias atliekas ir 

panaudotą branduolinį kurą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę gauti; 

8.2. [12.2] 39.1 ir 39.2 papunkčiuose – leidimui įvežti radioaktyviąsias 

atliekas ir panaudotą branduolinį kurą į Lietuvos Respubliką iš trečiosios 

valstybės gauti; 

8.3. [12.2] 41.1 papunktyje – leidimui išvežti iš Lietuvos Respublikos į 

trečiąją valstybę gauti. 

9. Paslaugos 

teikėjo 

kontaktinė 

informacija 

Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėja Kristina 

Tumosienė 

Tel. (8 5) 2661 591 

El. p. kristina.tumosiene@vatesi.lt 

 

VATESI viršininko pavaduotojas radiacinei saugai Darius Lukauskas 

Tel. (8 5) 266 1593 

El. p. darius.lukauskas@vatesi.lt 

10. Paslaugos 

teikėjo veiksmų 

(neveikimo) 

apskundimo 

tvarka 

VATESI sprendimai, išskyrus sprendimus dėl leidimų 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 leidimų 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. 

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. 

11. Organizacijų, 

kurios paslaugų 

gavėjams gali 

teikti reikalingą 

informacinę ar 

praktinę 

pagalbą, 

kontaktai (jei 

– 

mailto:kristina.tumosiene@vatesi.lt
mailto:darius.lukauskas@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.67B5099C5848/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/asr


 
4 

yra žinoma apie 

tokias 

organizacijas) 

12. Teisės aktai, 

reguliuojantys 

paslaugos 

teikimą  

12.1. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas; 

12.2. Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto 

branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ar vežimo 

Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir VATESI viršininko 2008 m. gruodžio 24 

d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, 

radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, 

išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių 

patvirtinimo“; 

12.3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas 

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“; 

12.4. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų 

išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos 

srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;  

12.5. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir 

skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 

subjektuose taisyklių patvirtinimo“. 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.424F7C72601E/taYwstayop
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C48C1A7780A9/JqTIhfVVXn
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C48C1A7780A9/JqTIhfVVXn
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C48C1A7780A9/JqTIhfVVXn
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/tAnfoUTobp
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/SzMINigMgm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.751B037A9885/SzMINigMgm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr

