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Aprašymo turinys
Nr.
1.
Administracinės paslaugos kodas
2.
Administracinės 1 versija
paslaugos
versija
Branduolinės saugos srities veiklos leidimų, nustatytų Lietuvos Respublikos
Administracinės
3.
branduolinės
saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316) 22 straipsnio 2 dalies 6-7
paslaugos
punktuose, išdavimas vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio
pavadinimas
kuro ciklo metu, ir panaudotą branduolinį kurą.
3.
Administracinės Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus, ar teisingai užpildyta paraiška
paslaugos
ir ar su šia paraiška pateikti visi konkrečios paslaugos suteikimui reikalingi
apibūdinimas
dokumentai, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio
24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 patvirtintos Radioaktyviųjų medžiagų,
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo
tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 3-64).
Paraiška bei paraiškos dokumentai teikiami Valstybinei atominės energetikos
saugos inspekcijai paštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, per
Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, taip, kaip jis suprantamas Lietuvos
Respublikos paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
gruodžio 1 d. nutarime Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro
veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis
institucijomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 142-7286).

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos
teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 914316);
5.2. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu
Nr. 722 (Žin., 2012, Nr. 71-3659) (toliau – Branduolinės energetikos srities
veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės);
5.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės
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Eil. Pavadinimas
Nr.

6.

7.

8.

9.

10.

Aprašymo turinys

energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.
V-1271/22.3-139 patvirtintos Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų
ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo
Lietuvos Respublikoje taisyklės (Žin., 2009, Nr. 3-64);
5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458
patvirtintos Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo
ir grąžinimo taisyklės (Žin., 2000, Nr. 108-3463).
Informacija ir
Informacija ir dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti konkrečios paraiškos
dokumentai,
atveju yra nustatyti Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto
kuriuos turi
branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos
pateikti asmuo
Respublikoje taisyklėse, patvirtintose sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės
atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (Žin., 2009, Nr. 3-64). Paraiškos leidimui teikimo
procedūra nustatyta šių taisyklių 33.1; 39.1, 39.2; 40.1, 40.2 ir 41.1 punktuose.
Informacija ir
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
dokumentai,
tarnautojas) nustatyti Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto
kuriuos turi
branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos
gauti institucija Respublikoje taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės
(prašymą
atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d.
nagrinėjantis
įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (Žin., 2009, Nr. 3-64), 33.3, 36.1; 39.3, 39.4; 40.3,
tarnautojas)
40.4; 41.2 ir 41.3 punktuose.
Administracinės Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėja Kristina Tumosienė
paslaugos
Tel. (8 5) 2661 591
teikėjas
El. p. kristina.tumosienė@vatesi.lt
Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius
Stasys Stasiūnas
Tel. (8 5) 2665 894
El. p. stasys.stasiunas@vatesi.lt
Administracinės Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojas
paslaugos
radiacinei saugai Vidas Paulikas
vadovas
Tel. (8 5) 266 1590
El. p. vidas.paulikas@vatesi.lt
Administracinės Paslaugų suteikimo trukmė yra nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos
paslaugos
įstatymo 26 straipsnio 11 punkte (Žin., 2011, Nr. 91-4316), tačiau bet kuriuo atveju
suteikimo
sprendimas priimamas per ne ilgesnį kaip 5 mėnesių laikotarpį, įskaitant galimus
trukmė
termino pratęsimus.

11.

Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)

Paslaugos suteikimo kaina nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463) patvirtinto Valstybės
rinkliavos objektų sąrašo ir šių rinkliavų dydžių 4.496.6. ir 4.496.7. punktuose.
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/lt/?itemId=1012391. Valstybės rinkliavos lėšų gavėjas –
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmokos kodas 5780

12.

Prašymo forma,

Prašymo forma ir jos turinys yra nustatytas Radioaktyviųjų medžiagų,
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Nr.
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys

Aprašymo turinys
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo
tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų sveikatos apsaugos
ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-1271/22.3-139 (Žin., 2009, Nr. 3-64), 7 ir 14
prieduose atitinkamai:
7 priedas
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/vezti_atliekas_ES_7priedas.doc

14 priedas
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/vezti_panaudota_kura_ES_14priedas.doc

13.

14.

Administracinės
paslaugos
teikimo
ypatumai
Administracinių VATESI dokumentacijos plano byla Nr. 13.6
paslaugų
teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

Suderino:
Viršininko pavaduotojas
radiacinei saugai
Transportavimo ir radiacinės saugos
skyriaus vedėja

Parengė
Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus
Vyriausiasis inspektorius

Vidas Paulikas

Kristina Tumosienė

Stasys Stasiūnas

Administracinės paslaugos (branduolinės saugos srities veiklos
licencijų ir leidimų, nustatytų branduolinės saugos įstatymo 22
straipsnio 2 dalies 6-7 punktuose, išdavimas) teikimo aprašymo 1
priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES ADMINISTRACINES PASLAUGAS (LICENCIJOS IR LEIDIMAI,
SEKOS SCHEMA

VATESI padaliniai, iš
kurių gaunama
informacija sprendimui
priimti

VATESI
viršininkas

Paslaugos vadovas
Pareiškėjas
(ūkio
subjektas)

Paslaugos teikėjas

Paslaugos vadovas
VATESI
viršininkas
VATESI padaliniai, su
kuriais derinamas
sprendimo projektas

