
VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 
 

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ (BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES 

VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS RADIACINĖS 

SAUGOS EKSPERTO PAŽYMĖJIMO FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TAPTI 

BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS 

SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS RADIACINĖS SAUGOS EKSPERTAIS, IŠDAVIMAS, 

GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR 

GALIOJIMO PANAIKINIMAS) TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

1. Paslaugos 

pavadinimas  

Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pažymėjimo 

fiziniams asmenims, siekiantiems tapti branduolinės energetikos srities 

veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos 

ekspertais, išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo 

panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. 

2. Paslaugos 

gavėjai 

2.1. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pažymėjimus, 

nustatytus [12.1] 29 straipsnio 1 dalyje (toliau – Pripažinimo 

pažymėjimas), gali gauti: 

2.1.1. Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės 

arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) 

pilietis, kitas fizinis asmuo, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės 

aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – 

fizinis asmuo); 

2.1.2. Fiziniai asmenys (išskyrus Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės 

narės pilietį, kitą fizinį asmenį, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės 

aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintį 

kitos valstybės narės įgaliotosios institucijos išduotą dokumentą, 

įrodantį, kad jis yra radiacinės saugos ekspertas), atitinkantys šiuos 

reikalavimus: 

2.1.2.1. turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar 

inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų 

krypties išsilavinimą; 

2.1.2.2. turintys ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos 

srityje, kurioje siekiama pripažinimo ir kuri nustatyta [12.2]; 

2.1.2.3. turintys radiacinės saugos srities žinių ir gebėjimų, nustatytų 

[12.2]. 

2.2. Pripažinimo pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo administracines 

paslaugas gali gauti Pripažinimo pažymėjimų turėtojai. 

3. Paslaugos tipas: 

elektroninė/ 

neelektroninė 

paslauga 

Neelektroninės paslaugos 

 

3.1. nuoroda į el. 

paslaugą (jei 

paslauga 

elektroninė) 

– 
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3.2. nuoroda į 

prašymo formą 

(-as) (jei 

paslauga 

neelektroninė) 

3.1. Patvirtinta prašymo forma ([12.2] 1 priedas) – Prašymo dėl 

pripažinimo forma. 

3.2. Prašymai dėl Pripažinimo pažymėjimų galiojimo sustabdymo, 

galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo 

Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) 

yra teikiami laisvos formos. 

3.3. nuorodos į 

paslaugų 

aprašymus 

PAS35996 (Pripažinimo pažymėjimo išdavimas asmenims, siekiantiems 

tapti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertais). 

 

4. Paslaugos 

teikimo trukmė 

4.1. Pripažinimo pažymėjimo išdavimo procedūros trukmė yra nustatyta 

[12.1] 29 straipsnio 5 dalyje: VATESI per 30 kalendorinių dienų nuo 

visų išsamių ir tinkamai įformintų pripažinimui būtinų dokumentų 

gavimo dienos priima sprendimą dėl fizinio asmens, siekiančio tapti 

radiacinės saugos ekspertu, ir išduoda eksperto pažymėjimą arba per šį 

terminą motyvuotai atsisako išduoti eksperto pažymėjimą ir apie tai raštu 

informuoja fizinį asmenį, kuris pateikė prašymą dėl pripažinimo. Jeigu 

fizinis asmuo pateikė netinkamai įformintus pripažinimui būtinus 

dokumentus, VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį fizinį 

asmenį, kad gauti netinkamai įforminti pripažinimui būtini dokumentai, 

ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio fizinio 

asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti.  

4.2. Pripažinimo pažymėjimų galiojimo sustabdymo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo procedūros trukmė 

yra nustatyta [12.4] 25 punkte (20 darbo dienų). 

5. Paslaugos kaina  
5.1. Valstybės rinkliavos dydis yra nurodytas [12.3] 4.60011 papunktyje 

– Pripažinimo pažymėjimo išdavimas.  

5.2. Pripažinimo pažymėjimų galiojimo sustabdymas, galiojimo 

sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas vykdomas 

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. Pripažinimo pažymėjimo išdavimas: fizinis asmuo, siekiantis tapti 

radiacinės saugos ekspertu, privalo pateikti per atstumą, elektroninėmis 

priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai 

kreipdamasis į VATESI šio aprašymo 3.2 papunktyje  nurodytos formos 

prašymą dėl atestavimo ir [12.2] 7 punkte nustatytus dokumentus. 

7.2. Jeigu fizinis asmuo pateikė netinkamai įformintus pripažinimui 

būtinus dokumentus, VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį fizinį 

asmenį, kad gauti netinkamai įforminti pripažinimui būtini dokumentai, 

ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio fizinio 

asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti ([12.1] 29 

straipsnio 5 dalis). 

http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/Prasymo_del_pripazinimo_forma.docx
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/Prasymo_del_pripazinimo_forma.docx
https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita


 
3 

7.3. Išduoti Pripažinimo pažymėjimą atsisakoma, jeigu ([12.1] 29 

straipsnio 6 dalis): 

7.3.1. fizinis asmuo neatitinka [12.1] 29 straipsnio 3 dalyje nustatytų 

reikalavimų; 

7.3.2. pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti [12.1] 29 

straipsnio 4 dalyje nurodyti pripažinimui būtini dokumentai ir per 

VATESI nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti. 

7.4. Pripažinimo pažymėjimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo 

išduoti Pripažinimo pažymėjimą nepateikimas per [12.1] 29 straipsnio 

5 dalyje nustatytą terminą nelaikomas Pripažinimo pažymėjimo 

išdavimu ([12.1] 29 straipsnio 7 dalis). 

7.5. Pripažinimo pažymėjimų galiojimo sustabdymas, galiojimo 

sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas: Pripažinimo 

pažymėjimo turėtojas teikia prašymus dėl Pripažinimo pažymėjimo 

galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir 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, vadovaudamasis [12.1] 29 straipsnio 10 

dalies 2 punktu (dėl Pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo), 11 

dalies 1 punktu (dėl Pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo 

panaikinimo) arba 12 dalies 1 punktu (dėl Pripažinimo pažymėjimo 

galiojimo panaikinimo) atitinkamai paslaugai nustatyta tvarka.  

8.  Informacija ir 

dokumentai, 

kuriuos turi 

pateikti asmuo 

8.1. Dokumentai, kuriuos fizinis asmuo turi pateikti su prašymu dėl 

pripažinimo, yra nustatyti [12.2] 7 punkte: 

8.1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar inžinerijos 

mokslų studijų krypčių grupėse nurodytos bet kurios studijų krypties 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kuris Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, 

patvirtintą kopiją. Jeigu išsilavinimas yra įgytas ne Lietuvos 

Respublikoje, tokiu atveju kartu su juo būtina pateikti ir užsienio 

kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimo 

dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo patvirtintą kopiją; 

8.1.2. dokumentus, deklaracijas ir (ar) kitą informaciją, patvirtinančius, 

kad fizinis asmuo turi ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį [12.2] 14 

punkte nurodytose konsultavimo radiacinės saugos klausimais srityse, 

dėl kurių pateiktas prašymas dėl pripažinimo; 

8.1.3. radiacinės saugos srities žinias ir gebėjimus, nurodytus [12.2] 2 

priede, [12.2] 14 punkte nurodytose konsultavimo radiacinės saugos 

klausimais srityse, kuriose siekiama pripažinimo, patvirtinančio(-ių) 

dokumento(-ų) kopiją(-as). 

8.2. Tais atvejais, kai dokumentai, nurodyti 7.1.1–7.1.3 papunkčiuose, 

pateikiami VATESI tiesiogiai (ne nuotolinėmis priemonėmis), gali būti 

pateikiamas dokumento originalas ir šio dokumento kopija, kurios 

autentiškumu įsitikinama priimamus dokumentus palyginant su 

originalu. 

8.3. Jeigu fizinis asmuo pateikė netinkamai įformintus pripažinimui 

būtinus dokumentus, VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

pripažinimui būtinų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį fizinį 

asmenį, kad gauti netinkamai įforminti pripažinimui būtini dokumentai, 

ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo šio fizinio 
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asmens informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti ([12.1] 29 

straipsnio 5 dalis). 

9. Paslaugos 

teikėjo 

kontaktinė 

informacija 

(atsakingo 

darbuotojo 

pareigos, vardas 

ir pavardė, el. 

paštas, telefono 

numeris) 

Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausioji inspektorė 

Asta Nekrasovaitė 

Tel. (8 5) 2661 578 

El. p. asta.nekrasovaite@vatesi.lt  

 

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. 

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 radiacinės saugos įstatymas; 

12.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.6-2018 

„Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas ir šios 

veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu 

pareigos“, patvirtinti VATESI viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-

1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto 

pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės 

saugos ekspertu pareigos“ patvirtinimo“; 

12.3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 

mailto:asta.nekrasovaite@vatesi.lt
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.7083DB116A2E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0552d30ac3211e88f64a5ecc703f89b/HDuNhTlDnm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0552d30ac3211e88f64a5ecc703f89b/HDuNhTlDnm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0552d30ac3211e88f64a5ecc703f89b/HDuNhTlDnm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0552d30ac3211e88f64a5ecc703f89b/HDuNhTlDnm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0552d30ac3211e88f64a5ecc703f89b/HDuNhTlDnm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
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1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės 

rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“; 

12.4. 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.6565D97B9AA2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr

