
VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 
 

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ (RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VEŽIMO 

PATVIRTINIMAS, RADIOAKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS KONSTRUKCIJOS 

PATVIRTINIMAS, PAKUOTĖS KONSTRUKCIJOS PATVIRTINIMAS, KITOS 

VALSTYBĖS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS IŠDUOTO RADIOAKTYVIŲJŲ 

MEDŽIAGŲ VEŽIMO PATVIRTINIMASO IR (AR) PAKUOTĖS KONSTRUKCIJOS 

PATVIRTINIMO SERTIFIKATO PRIPAŽINIMAS, SERTIFIKATŲ IŠDAVIMAS IR 

GALIOJIMO PANAIKINIMAS) TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

1. Paslaugos 

pavadinimas  

Radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo, radioaktyviosios 

medžiagos konstrukcijos patvirtinimo, pakuotės konstrukcijos 

patvirtinimo, kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto 

radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės 

konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikatų išdavimas 

ir galiojimo panaikinimas. 

2. Paslaugos 

gavėjai 

2.1. radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikatus gali gauti 

fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys išvežti iš Lietuvos Respublikos 

teritorijos ar vežti Lietuvos Respublikos teritorijoje branduolinio kuro 

ciklo medžiagas, [12.1] 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias 

medžiagas nustatytais kiekiais (taip, kaip jos apibrėžiamos vežimo 

tarptautinėse sutartyse ir kurioms vežti pagal vežimo tarptautines sutartis 

reikalingi vežimo patvirtinimo sertifikatai) ir išvežti iš Lietuvos 

Respublikos teritorijos ar vežti Lietuvos Respublikos teritorijoje 

branduolinio kuro ciklo medžiagas, [12.1] 1 priede nurodytas 

branduolines ir daliąsias medžiagas nustatytais kiekiais pagal specialųjį 

susitarimą, kai vežimo tarptautinėse sutartyse nustatyta, kad tokiam 

vežimui reikalingi vežimo patvirtinimo sertifikatai; 

2.2. radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir radioaktyviosios 

medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikatai, būtini vežimo 

tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais, išduodami branduolinio kuro 

ciklo medžiagų, [12.1] 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų 

medžiagų nustatytais kiekiais siuntėjui (turėtojui); 

2.3. radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikatus 

gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys patvirtinti tokias 

branduolinio kuro ciklo medžiagų, [12.1] 1 priede nurodytų branduolinių 

ir daliųjų medžiagų nustatytais kiekiais konstrukcijas: 

2.3.1. mažo dispersiškumo radioaktyviųjų medžiagų konstrukcijas (taip, 

kaip jos apibrėžiamos vežimo tarptautinėse sutartyse); 

2.3.2. specialiosios formos radioaktyviųjų medžiagų konstrukcijas (taip, 

kaip jos apibrėžiamos vežimo tarptautinėse sutartyse); 

2.4. pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikatus gali gauti: 

2.4.1. konstrukcijų projektuotojai ir (ar) gamintojai, jeigu šios 

konstrukcijos kilmės šalis yra Lietuvos Respublika, siekiantys patvirtinti 

pakuočių konstrukcijas: daliųjų medžiagų pakuočių konstrukcijas,  

pakuočių, kuriose yra 0,1 kg arba daugiau urano heksafluorido, 

konsturkcijas, B(U) tipo pakuočių, B(M) tipo pakuočių, C tipo pakuočių 

konstrukcijas. 

2.5. kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų 

medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės konstrukcijos 

patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikatai išduodami kitų valstybių 

kompetentingų institucijų išduotų sertifikatų turėtojams tais atvejais, kai 
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pagal vežimo tarptautines sutartis būtinas daugiašalis branduolinio kuro 

ciklo medžiagų, [12.1] 1 priede nurodytų branduolinių ir daliųjų 

medžiagų nustatytais kiekiais vežimo patvirtinimas ir (ar) daugiašalis 

pakuotės konstrukcijos patvirtinimas įvežti į Lietuvos Respublikos 

teritoriją ar vežti tranzitu Lietuvos Respublikos teritorijoje branduolinio 

kuro ciklo medžiagas, [12.1] 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias 

medžiagas nustatytais kiekiais (taip, kaip jos apibrėžiamos vežimo 

tarptautinėse sutartyse).  

2.6. 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų sertifikatų galiojimo 

panaikinimo administracines paslaugas gali gauti šių sertifikatų 

turėtojai. 

3. Paslaugos tipas: 

elektroninė/ 

neelektroninė 

paslauga 

Neelektroninės paslaugos 

 

3.1. nuoroda į el. 

paslaugą (jei 

paslauga 

elektroninė) 

– 

3.2. nuoroda į 

prašymo formą 

(-as) (jei 

paslauga 

neelektroninė) 

Paraiškos dėl 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų sertifikatų išdavimo, kurių 

formos yra nustatytos [12.2], Valstybinei atominės energetikos saugos 

inspekcijai (toliau – VATESI) yra teikiamos tiesiogiai, paštu, 

elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį 

centrą. 

Paraiškos dėl 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų sertifikatų galiojimo 

panaikinimo teikiamos laisva forma. 

3.3. nuorodos į 

paslaugų 

aprašymus 

– 

4. Paslaugos 

teikimo trukmė 

4.1. Aprašymo 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų sertifikatų išdavimo 

procedūrų trukmė yra nustatyta [12.1] 261 straipsnio 4–8 dalyse: 

4.1.1. Sprendimas dėl radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir 

radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikatų 

išdavimo priimamas ir sertifikatas išduodamas arba pateikiamas 

motyvuotas atsisakymas išduoti sertifikatą per 60 dienų nuo visų 

tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos; 

4.1.2. Sprendimas dėl pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato 

išdavimo priimamas ir sertifikatas išduodamas arba pateikiamas 

motyvuotas atsisakymas išduoti sertifikatą per 90 dienų nuo visų 

tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos; 

4.1.3. Sprendimas dėl kitos valstybės kompetentingos institucijos 

išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės 

konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimo 

priimamas ir sertifikatas išduodamas arba pateikiamas motyvuotas 

atsisakymas išduoti sertifikatą per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų 

dokumentų gavimo dienos; 

4.1.4. Sprendimas dėl radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos 

patvirtinimo sertifikato išdavimo priimamas ir sertifikatas išduodamas 
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arba pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti sertifikatą per 90 dienų 

nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos; 

4.1.5. Terminai, nurodyti 4.1.1–4.1.4 papunkčiuose, likus ne mažiau 

kaip 5 darbo dienoms iki jų pabaigos, vieną kartą gali būti pratęsti, jeigu 

reikia kreiptis į kitas Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių institucijas 

ar įstaigas dėl informacijos, bet ne ilgiau kaip 30 dienų terminui, raštu 

pranešant pareiškėjui apie termino pratęsimą ir nurodant priežastis, dėl 

kurių terminas buvo pratęstas. 

4.2. Jeigu pareiškėjas negauna atsakymo dėl sprendimo išduoti 2.1–2.5 

papunkčiuose nurodytą sertifikatą per nustatytą terminą, nėra laikoma, 

kad sertifikatas išduotas. 

4.3. 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų sertifikatų galiojimo panaikinimo 

procedūros trukmė yra nustatyta [12.5] 25 punkte (20 darbo dienų). 

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

5.1. 4.6003 papunktyje – radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo 

sertifikato išdavimas; 

5.2. 4.6004 papunktyje – radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos 

patvirtinimo sertifikato išdavimas; 

5.3. 4.6005 papunktyje – pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato 

išdavimas; 

5.4. 4.6006 papunktyje – pakuotės konstrukcijos ir radioaktyviųjų 

medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimas; 

5.5. 4.6007 papunktyje – kitos valstybės kompetentingos institucijos 

išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato 

pripažinimo sertifikato išdavimas; 

5.6. 4.6008 papunktyje – kitos valstybės kompetentingos institucijos 

išduoto pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo 

sertifikato išdavimas; 

5.7. 4.6009 papunktyje – kitos valstybės kompetentingos institucijos 

išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės 

konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimas. 

2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų sertifikatų galiojimo panaikinimo 

paslauga teikiama 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. 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų sertifikatų išdavimas: 

Pareiškėjas paraišką gauti bet kurį iš 2.1–2.5 papunkčiuose nurodytų 

sertifikatų ir dokumentus, pagrindžiančius, kad radioaktyviosios 

medžiagos arba pakuotės konstrukcijos naudojimas bei šių medžiagų 

vežimas atitinka reikalavimus vežimo ar konstrukcijos patvirtinimo 

sertifikatui gauti, pateikia VATESI tiesiogiai, paštu, elektroninėmis 

priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Paraiškos 

teikiamos vadovaujantis [12.4] III skyriaus reikalavimais ([12.4] 9 

punktas). 

https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
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VATESI, gavusi paraišką gauti bet kurį iš 2.1–2.5 papunkčiuose 

nurodytų sertifikatų, per 5 darbo dienas nuo tokios paraiškos gavimo 

dienos išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška išduoti sertifikatą 

yra gauta. Jeigu pareiškėjas pateikia ne visus [12.4] nurodytus 

dokumentus, kurių reikia sertifikatui gauti, pateikti dokumentai 

neatitinka [12.4] nustatytų reikalavimų, pateikta netiksli ar esamos 

būklės neatitinkanti informacija, VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie 

būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus, informaciją arba patikslinti 

dokumentus ir praneša, kad terminas priimti sprendimą dėl sertifikato 

išdavimo skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo 

dienos ([12.4] 10–11 punktai). 

2.1–2.5 papunkčiuose nurodyti sertifikatai išduodami tik kai VATESI 

įsitikina, kad konstrukcija ir (ar) veikla, kuriai būtinas sertifikatas, 

atitinka vežimo tarptautinių sutarčių nuostatas ([12.1] 261 straipsnio 1 

dalis). 

Jeigu pareiškėjas negauna atsakymo dėl sprendimo išduoti sertifikatą per 

nustatytą terminą, nėra laikoma, kad sertifikatas išduotas ([12.1] 261 

straipsnio 9 dalis). 

7.2. Sertifikatų galiojimo panaikinimas: 

Sertifikato turėtojas teikia prašymą dėl sertifikato galiojimo panaikinimo 

VATESI tiesiogiai kreipdamasis į VATESI arba per atstumą (siunčiant 

paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu 

parašu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninėmis 

priemonėmis), taip pat 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 reikalingą sertifikatą, yra nustatyti: 

8.1. radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimui 

–  [12.4] 20–22 punktuose; 

8.2. radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikato 

išdavimui – [12.4] 23 punkte; 

8.3. pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato išdavimui – [12.4] 

24–28 punktuose; 

8.4. kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų 

medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės konstrukcijos 

patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimui – [12.4] 29 

punkte. 

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 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. 

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
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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 

yra žinoma apie 

tokias 

organizacijas) 

– 

12. Teisės aktai, 

reguliuojantys 

paslaugos 

teikimą  

12.1. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas; 

12.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 

2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 22.3-234 „Dėl paraiškų Valstybinės 

atominės energetikos saugos inspekcijos išduodamiems sertifikatams 

gauti formų ir šių sertifikatų blankų formų 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 saugos reikalavimai BSR-4.1.1-2017 

„Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo 

sertifikatų išdavimo taisyklės“, patvirtinti VATESI viršininko 2017 m. 

liepos 31 d. įsakymu Nr. 22.3-133 „Dėl Branduolinės saugos 

reikalavimų BSR-4.1.1-2017 „Branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir 

daliųjų medžiagų vežimo sertifikatų išdavimo taisyklės“ 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/7076f4f0d99811e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7076f4f0d99811e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7076f4f0d99811e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7076f4f0d99811e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d737fa2075e511e7827cd63159af616c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr

