
VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA 
 

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ (BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES 

VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS LICENCIJŲ IR 

LAIKINŲJŲ LEIDIMŲ, NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS 

SAUGOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 3 DALYJE, IŠDAVIMAS, JŲ PATIKSLINIMAS, 

JŲ PRIEDŲ PAKEITIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO 

PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS) TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

1. Paslaugos 

pavadinimas  

Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltiniais licencijų ir laikinųjų leidimų, nustatytų Lietuvos Respublikos 

radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje, išdavimas, jų 

patikslinimas, jų priedų pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo 

sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. 

2. Paslaugos 

gavėjai 

2.1. Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais licencijas ar laikinuosius leidimus, nustatytus [12.1] 

12 straipsnio 3 dalyje (toliau – licencija ar laikinasis leidimas), 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. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba kitoje valstybėje 

narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, taip pat 

kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, 

įsteigti Lietuvos Respublikoje (toliau – juridinis asmuo); 

2.1.3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus: 

2.1.3.1.  turintys atitinkamai veiklos rūšiai įrengtas darbo vietas ir (ar) 

patalpas, atitinkančias teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę 

saugą, reikalavimus; 

2.1.3.2.  turintys radiacinės ir (ar) fizinės saugos priemones (teisines, 

organizacines ir technines), atitinkančias teisės aktų, reglamentuojančių 

radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus; 

2.1.3.3.  turintys darbuotojus, kurių profesinė kvalifikacija atitiktų 

reikalavimus, nustatytus įstatymuose ir kituose teisės aktuose, 

nustatančiuose reikalavimus darbuotojų profesinei kvalifikacijai, ir kurie 

būtų mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos klausimais [12.1] 26 

straipsnyje nustatyta tvarka; 

2.2. Licencijų ar laikinųjų leidimų patikslinimo, priedų pakeitimo, 

galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 

panaikinimo administracines paslaugas gali gauti licencijų ar laikinųjų 

leidimų 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) 

3.2.1. Patvirtintos paraiškos ir prašymo formos [12.4]: 

1. Paraiškos išduoti licenciją forma; 

2. Prašymo išduoti laikinąjį leidimą forma. 

3.2.2. Prašymai dėl licencijų ar laikinųjų leidimų priedų pakeitimo, 

galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo 

panaikinimo Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – 

VATESI) yra teikiami laisvos formos. 

3.2.3. Prašymai dėl licencijų ar laikinųjų leidimų patikslinimo VATESI 

nėra teikiami. 

3.3. nuorodos į 

paslaugų 

aprašymus 

PAS229 (Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais licencijos ar laikinojo leidimo naudoti, saugoti, 

prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir 

(ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, 

rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų 

apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimas); 

PAS232 (Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais licencijos ar laikinojo leidimo montuoti 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius išdavimas); 

PAS235 (Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla 

jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte 

išdavimas); 

PAS238 (Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais licencijos ar laikinojo leidimo vežti 

radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimas). 

4. Paslaugos 

teikimo trukmė 

4.1. Licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo procedūros trukmė yra 

nustatyta [12.1] 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse: VATESI per 30 kalendorinių 

dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam 

leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos išduoda licenciją ar 

laikinąjį leidimą arba per šį terminą motyvuotai atsisako išduoti licenciją ar 

laikinąjį leidimą ir apie tai raštu informuoja fizinį ar juridinį asmenį, kuris 

pateikė paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą. Jeigu 

asmuo pateikė ne visus, neišsamius ar netinkamai įformintus licencijai ar 

laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, VATESI ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuoja šį 

asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti licencijai ar 

laikinajam leidimui išduoti būtini dokumentai, ir nustato ne trumpesnį kaip 

30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo dienos terminą trūkumams 

pašalinti. 

4.2. Licencijų ir laikinųjų leidimų patikslinimo procedūros trukmė 

nurodyta [12.2] 40 punkte (10 darbo dienų). 

4.3. Licencijų ir laikinųjų leidimų priedų pakeitimo procedūros trukmė 

nurodyta [12.2] 42 punkte (30 kalendorinių dienų). 

4.4. Licencijų ir laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo procedūros 

trukmė yra nustatyta [12.1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punkte: licencijos ar 

laikinojo leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu licencijos ar laikinojo 

leidimo turėtojas kreipėsi su prašymu sustabdyti licencijos ar laikinojo 

leidimo galiojimą, nurodydamas iki kada (bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių 

terminui nuo licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo dienos) 

prašo sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą. Jeigu licencijos 

ar laikinojo leidimo turėtojas kreipėsi su prašymu pratęsti licencijos ar 

laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo terminą dėl objektyvių aplinkybių, 

http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/Licencijai_paraiskos_forma2019.pdf
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Paslaugos/LaikinajamL_prasymo_forma2019.pdf
https://www.lietuva.gov.lt/lt/branduolines-energetikos-srities-veiklos-su-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltiniais-licencijos-ar-laikinojo-leidimo-naudoti-saugoti-priziureti-remontuoti-perdirbti-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltinius-ir-ar-tvarkyti-atlikti-pradini-radioaktyviuju-atlieku-apdorojima-rinkti-rusiuoti-dezaktyvuoti-atlikti-pagrindini-radioaktyviuju-atlieku-apdorojima-saugoti-radioaktyviasias-atliekas-isdavimas-77;663.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/branduolines-energetikos-srities-veiklos-su-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltiniais-licencijos-ar-laikinojo-leidimo-montuoti-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltinius-isdavimas-77;664.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/branduolines-energetikos-srities-veiklos-su-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltiniais-licencijos-ar-laikinojo-leidimo-verstis-veikla-jonizuojanciosios-spinduliuotes-aplinkoje-branduolines-energetikos-objekte-isdavimas-77;661.html
https://www.lietuva.gov.lt/lt/branduolines-energetikos-srities-veiklos-su-jonizuojanciosios-spinduliuotes-saltiniais-licencijos-ar-laikinojo-leidimo-vezti-radioaktyviasias-medziagas-ir-ar-radioaktyviasias-atliekas-isdavimas-77;662.html
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nurodydamas iki kada (bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui nuo 

licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo pratęsimo dienos), 

VATESI priima sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo 

sustabdymo pratęsimo per 5 darbo dienas ir apie tai informuoja licencijos 

ar laikinojo leidimo turėtoją. 

4.5. Licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo 

procedūros trukmė yra nustatyta [12.2] 48 ir 50 punktuose (5 darbo dienos 

sprendimui priimti ir 3 darbo dienos informuoti apie jį). 

4.6. Licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo panaikinimo procedūros 

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

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

1. 3.26, 3.27, 3.28, 3.281 papunkčiuose – licencijų išdavimas; 

2. 4.597, 4.598, 4.5981, 4.599 papunkčiuose – laikinųjų leidimų 

išdavimas. 

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. Licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas: pareiškėjas, norintis gauti 

licenciją ar laikinąjį leidimą, pateikia 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, VATESI viršininko patvirtintos formos paraišką 

išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą ir dokumentus, 

nurodytus paraiškoje ar prašyme (paslaugų aprašymo 3.2 papunktis). 

Jeigu fizinis ar juridinis asmuo pateikė ne visus, neišsamius ar netinkamai 

įformintus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, 

VATESI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos 

raštu informuoja šį asmenį, kad gauti ne visi, neišsamūs ar netinkamai 

įforminti licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtini dokumentai, ir 

nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo asmens informavimo 

dienos terminą trūkumams pašalinti ([12.1] 14 straipsnio 3 dalis). 

Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus konkrečiai paslaugai 

nustatytus dokumentus.  

Išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą atsisakoma, jeigu: 

1) fizinis ar juridinis asmuo neatitinka [12.1] 12 straipsnio 5 dalyje 

nustatytų reikalavimų; 

2) pateikti ne visi, neišsamūs ar netinkamai įforminti licencijai ar 

laikinajam leidimui išduoti būtini dokumentai, nurodyti [12.2], ir per 

VATESI nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti; 

3) vykdant priežiūrą, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą atlikto 

patikrinimo metu nustatyta, kad fizinio ar juridinio asmens pasirengimas 

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


 
4 

vykdyti [12.1] 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą veiklą neatitinka [12.1] 17 

straipsnio 3 dalyje nustatytų pareigų. 

Licencijos ar laikinojo leidimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo 

išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą nepateikimas per nustatytą terminą 

nelaikomas licencijos ar laikinojo leidimo išdavimu. 

7.2. Licencijų ar laikinųjų leidimų priedų pakeitimas, galiojimo 

sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo 

panaikinimas: licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas teikia prašymus dėl 

licencijų ar laikinųjų leidimų priedų pakeitimo, 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 VATESI, vadovaudamasis 

[12.1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 5 dalimi arba 6 dalies 1 punktu, ar 

[12.2] 41 punkte atitinkamai paslaugai nustatyta tvarka. 

7.2. Licencija ar laikinasis leidimas patikslinami [12.2] 40 punkte 

nurodyta tvarka.  

8.  Informacija ir 

dokumentai, 

kuriuos turi 

pateikti asmuo 

8.1. Dokumentai, kuriuos fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti su paraiška 

išduoti licenciją, yra nustatyti [12.2] 23 punkte. 

8.2. Dokumentai, kuriuos fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti su prašymu 

išduoti laikinąjį leidimą, yra nustatyti [12.2] 25 punkte. 

8.3. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo prašymui ir dokumentams dėl 

licencijų ar laikinųjų leidimų priedų pakeitimo reikalavimai nustatyti [12.2] 

41 punkte. 

8.4. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo prašymui ir dokumentams dėl 

licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo reikalavimai nustatyti 

[12.1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punkte.   

8.5. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo prašymui ir dokumentams dėl 

licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo  

reikalavimai yra nustatyti [12.1] 16 straipsnio 5 dalyje. 

8.6. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo prašymui ir dokumentams dėl 

licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo panaikinimo reikalavimai yra 

nustatyti [12.1]  16 straipsnio 6 dalies 1 punkte. 

8.7. Licencijai ar laikinajam leidimui patikslinti reikalinga informacija 

nurodyta [12.2] 40 punkte. 

9. Paslaugos 

teikėjo 

kontaktinė 

informacija 

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) 

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 

mailto:asta.nekrasovaite@vatesi.lt
mailto:kristina.tumosiene@vatesi.lt
mailto:darius.lukauskas@vatesi.lt
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apskundimo 

tvarka 

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. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 

12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos 

įstatymo įgyvendinimo“; 

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. VATESI viršininko 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 22.3-290 

„Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią 

veiklą ar išduoti laikinąjį leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir 

registruojamos veiklos duomenų formų 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.7083DB116A2E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/301dfc60bb4111e88f64a5ecc703f89b/cvgRizZwyM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/301dfc60bb4111e88f64a5ecc703f89b/cvgRizZwyM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/701480f0f3cc11e88568e724760eeafa/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/701480f0f3cc11e88568e724760eeafa/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/701480f0f3cc11e88568e724760eeafa/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/701480f0f3cc11e88568e724760eeafa/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/701480f0f3cc11e88568e724760eeafa/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr

