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ADMINISTRACIN ĖS PASLAUGOS (ATESTAVIMO PAŽYM ĖJIMO IŠDAVIMAS 
FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEIS Ę MOKYTI RADIACIN ĖS 

SAUGOS) TEIKIMO APRAŠYMAS 
 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės 
paslaugos kodas 

- 

2. Administracinės 
paslaugos versija 

1 versija  

3. Administracinės 
paslaugos 
pavadinimas  

Atestavimo pažymėjimo išdavimas fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti 
teisę mokyti radiacinės saugos 

3. Administracinės 
paslaugos 
apibūdinimas 

Paslaugos – atestavimo pažymėjimo išdavimo fiziniams asmenims, 
siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, suteikimo sąlygos ir 
reikalavimai yra nustatyti Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.9.4-
2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už 
radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, 
instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės 
saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas), patvirtintuose 
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. 
balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73.  
Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, turi pateikti per 
atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų 
įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Valstybinę 
atominės energetikos saugos inspekciją (toliau – VATESI): 

• Aprašo 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo,  
• aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių ar 

biomedicinos mokslų srities išsilavinimą liudijančio dokumento 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, 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

• dokumento, patvirtinančio ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį 
radiacinės saugos srityje, patvirtintą kopiją. 
Atestavimo komisija organizuoja posėdį per 20 kalendorinių dienų nuo 
dienos, kai VATESI yra pateikti visi tinkamai įforminti aukščiau (Aprašo 34 
p.) nurodyti dokumentai. Atestavimo komisija asmenis, siekiančius įgyti 
teisę mokyti radiacinės saugos, atestuoja žodžiu pagal radiacinės saugos 
mokymo temas, nurodytas Aprašo 8 priede, dėl kurių šie asmenys yra 
pateikę prašymą atestuotis, nurodytą Aprašo 7 priede. Atestavimo komisija 
priima sprendimą dėl atestavimo kiekviena radiacinės saugos mokymo tema 
atskirai ir posėdžio dieną egzamine dalyvavusį asmenį informuoja apie 
atestavimo rezultatus ir prievolę sumokėti valstybės rinkliavą, jei jis išlaikė 
egzaminą. 
Per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie sumokėtą valstybės rinkliavą, 
asmeniui, siekiančiam įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, neterminuotam 
laikui išduodamas atestavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę mokyti 
radiacinės saugos, kurio forma nustatyta Aprašo 6 priede. 

5. Teisės aktai, 
reguliuojantys 
administracinės 
paslaugos teikimą  

5.1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas; 
5.2. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės 

energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 
vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, 
privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, 
instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės 
saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. 
įsakymu Nr. 22.3-73; 

5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas 
Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir 
Valstybės rinkliavos  mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

6. Informacija ir 
dokumentai, 
kuriuos turi 
pateikti asmuo 

Pareiškėjas, norintis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, pateikia per 
atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų 
įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į VATESI 
Aprašo 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo ir Aprašo 34 
punkte nurodytus dokumentus. 

7. Informacija ir 
dokumentai, 
kuriuos turi gauti 
institucija 
(prašymą 
nagrinėjantis 
tarnautojas) 

- 

8. Administracinės 
paslaugos teikėjas 

Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėja Kristina Tumosienė 
Tel. (8 5) 2661 591 
El. p. kristina.tumosiene@vatesi.lt 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausioji inspektorė 
Asta Nekrasovaitė 
Tel. (8 5) 2661 578 
El. p. asta.nekrasovaite@vatesi.lt 

9. Administracinės 
paslaugos 
vadovas 

Valstybinės atominės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 
pavaduotojas radiacinei saugai Vidas Paulikas 
Tel. (8 5) 266 1590 

       El. p. vidas.paulikas@vatesi.lt 
10. Administracinės 

paslaugos 
suteikimo trukmė 

Paslaugų suteikimo trukmė yra nustatyta [5.2] 49 punkte. 
Atestavimo komisijos posėdžio data atestacijai yra nustatoma ne vėliau kaip 
po 20 kalendorinių dienų nuo dienos, kai VATESI yra pateikti visi tinkamai 
įforminti Aprašo 34 punkte nurodyti dokumentai. Atestavimo komisijos 
posėdžio dieną egzamine dalyvavę asmenys informuojami apie atestavimo 
rezultatus ir prievolę sumokėti valstybės rinkliavą, jei jie išlaikė egzaminą. 
Per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie sumokėtą valstybės rinkliavą, 
asmeniui, išduodamas atestavimo pažymėjimas. 
Jeigu asmuo pateikė netinkamai įformintus atestavimui būtinus dokumentus, 
VATESI, vadovaudamasi [5.1] 151 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 
informuoja šį asmenį, kad gauti netinkamai įforminti arba ne visi Aprašo 34 
punkte nurodyti dokumentai, nurodo jų trūkumus, tai, kad Atestavimo 
komisijos posėdžio datos paskyrimo terminas, nurodytas Aprašo 49 punkte, 
skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo VATESI 
dienos ir nustato ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą nuo šio 
asmens informavimo dienos trūkumams pašalinti. 
Jeigu priimamas motyvuotas sprendimas neišduoti atestavimo pažymėjimo, 
vadovaujantis [5.1] 151 straipsnio 5 dalies nuostatomis, per 3 darbo dienas 
nuo Atestavimo komisijos posėdžio dienos apie atsisakymą išduoti 
atestavimo pažymėjimą raštu informuojamas prašymą dėl atestavimo 
pateikęs asmuo. 
Atsakymo į prašymą dėl atestavimo nepateikimas nelaikomas atestavimo 
pažymėjimo išdavimu.  

11. Administracinės 
paslaugos 
suteikimo kaina 
(jei paslauga 
teikiama 
atlygintinai) 

Valstybės rinkliavos dydis už atestavimo pažymėjimo išdavimą yra 
nurodytas [5.3] 4.6001  punkte. 
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/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita. Valstybės 
rinkliavos lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos.  
Įmokos kodas – 5780. 
Mokėjimo paskirtis – už atestavimo pažymėjimo išdavimą. 

12. Prašymo forma, 
pildymo 
pavyzdys ir 
prašymo turinys 

Prašymo dėl atestavimo forma yra patvirtinta [5.2].  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

13. Administracinės 
paslaugos teikimo 
ypatumai 

Atestuotas asmuo privalo tobulinti kvalifikaciją radiacinės saugos 
klausimais atestavimo pažymėjime nurodytomis temomis ne mažiau kaip 16 
valandų per metus ir kas penkerius metus pateikti VATESI kvalifikacijos 
tobulinimą (dalyvavimą seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose 
radiacinės saugos klausimais) patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas. 

14. Administracinių 
paslaugų teikimo 
aprašymų 
įtraukimas į 
dokumentų 
apskaitą 

VATESI dokumentacijos plano byla Nr. 13.18 

 
 



Administracinės paslaugos (Atestavimo pažymėjimo išdavimas 
fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės 
saugos) teikimo aprašymo 1 priedas 

 
BŪTINŲ VEIKSM Ų, ATLIEKAM Ų TEIKIANT ATESTAVIMO PAŽYM ĖJIMO IŠDAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEIS Ę MOKYTI 

RADIACIN ĖS SAUGOS, ADMINISTRACINES PASLAUGAS, SEKOS SCHEMA 
 
 
 

 

Pareiškėjas 
(ūkio subjektas) Atestavimo 

komisija 

 
VATESI viršininkas  

 
VATESI viršininkas   

Paslaugos 
vadovas  

Paslaugos 
vadovas  


