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Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
paslaugos kodas
2.
Administracinės
paslaugos
versija

Aprašymo turinys
2 versija

3.

Administracinės
paslaugos
pavadinimas

Branduolinės saugos srities veiklos licencijų ir leidimų, nustatytų Lietuvos
Respublikos branduolinės saugos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 91-4316)
22 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1-5 punktuose, išdavimas

3.

Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

Paslauga gali būti suteikta tik patikrinus ir įvertinus Branduolinės energetikos
srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 (Žin., 2012,
Nr. 71-3659), konkrečiai paslaugai nustatytus dokumentus.
Paraiška bei paraiškos dokumentai teikiami Valstybinei atominės energetikos
saugos inspekcijai (toliau – VATESI) 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). Licencija ar leidimas gali būti pareiškėjui
perduotas paštu

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos
teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas (Žin., 2011, Nr.
91-4316) (toliau – Branduolinės saugos įstatymas);
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)

6.

Informacija ir
dokumentai,

Dokumentai, kuriuos pareiškėjas turi pateikti konkrečios paraiškos atvejus
yra nustatyti Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų
išdavimo taisyklių 9-15, 17-22, 40 ir 51 punktuose
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Eil. Pavadinimas
Nr.
kuriuos turi
pateikti asmuo
7.
Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)

Aprašymo turinys

7.1. Informacija apie išduotą leidimą (leidimus) statyti branduolinės
energetikos objekto statinius bei jo galiojimo sustabdymą. Informaciją
teikia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos; buveinės adresas: A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius;
interneto svetainės adresas: www.vtpsi.lt;
7.2.Juridinio asmens (pareiškėjo) steigimo dokumentai, dokumentai,
patvirtinantys vadovo ir valdymo organų paskyrimą, taip pat tai, ar
juridinis asmuo nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Informacija yra
gaunama iš VĮ Registrų centro; buveinės adresas: Vinco Kudirkos g. 183, 03105 Vilnius; interneto svetainės adresas: www.registrucentras.lt

8.

Administracinės
paslaugos
teikėjas

Atsakingas padalinys – Projektų valdymo skyrius
8.1. Projektų valdymo skyriaus vedėjas Ovidijus Šeštokas;
Tel. (8 5) 2661 595
El. p. ovidijus.sestokas@vatesi.lt
8.2. Projektų valdymo skyriaus vyriausioji inspektorė
Birutė Purlienė
Tel. (8 5) 2665 896
El. p. birute.purliene@vatesi.lt

9.

Administracinės
paslaugos
vadovas

Projektų valdymo skyriaus vedėjas Ovidijus Šeštokas
Tel. (8 5) 2661 595
El. p. ovidijus.sestokas@vatesi.lt

10.

Administracinės
paslaugos
suteikimo
trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo konkrečios licencijos ar leidimo
rūšies.
7.1. Šių rūšių licencijos išduodamos ne vėliau, nei per 24 mėnesius nuo visų
tinkamai įformintų dokumentų pateikimo:
7.1.1.statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektą
(objektus),
7.1.2. eksploatuoti branduolinės energetikos objektą (objektus),
7.1.3.statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos
objektą (objektus),
7.1.4. vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo
nutraukimą.
7.2. Šių rūšių licencijos išduodamos ne vėliau, nei per 12 mėnesių nuo visų
tinkamai įformintų dokumentų pateikimo:
7.2.1. prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną (atliekynus),
7.2.2.vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas ir Branduolinės saugos
įstatymo 1 priede nurodytas branduolines ir daliąsias medžiagas
nustatytais kiekiais,
7.2.3.Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti
ir naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir daliąsias medžiagas.
7.3. Šių rūšių leidimai išduodami ne vėliau, nei per 30 dienų nuo visų
tinkamai įformintų dokumentų pateikimo:
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Nr.

Aprašymo turinys
7.3.1.pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės,
branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio
branduolinio reaktoriaus aikštelę,
7.3.2.įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į
branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės)
elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę
ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba)
branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos
objektuose,
7.3.3. paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo.
7.4. Leidimas atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos
bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą
išduodamas ne vėliau, nei per 60 dienų nuo visų tinkamai įformintų
dokumentų pateikimo:
7.5. Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto
eksploatavimą išduodamas ne vėliau, nei per 90 dienų nuo visų tinkamai
įformintų dokumentų pateikimo.
Išdavimo terminai gali būti pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 dienų
laikotarpiui. VATESI pranešimą apie sprendimą pratęsti terminą pareiškėjui
išsiunčia ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki termino pabaigos ir nurodo
termino pratęsimo priežastis

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 3.951, 3.9522 , 3.961
, 4.496, 4.97 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,
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys

Paraiška pildoma naudojant paraiškų formas, patvirtintas VATESI viršininko
2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės
energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui,
jų galiojimo sąlygoms pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui
panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir
leidimo formų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 143-7413).
Reikalavimai paraiškos rengimui nustatyti Branduolinės energetikos srities
veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių 6, 16, 39, 50 punktuose.
Paraiškų formos:
Forma A1
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Forma_A1p.doc
Forma A2
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Forma_A2p.doc
Forma B12
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Forma_B12p.doc
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Nr.

Aprašymo turinys
Forma C12
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Forma_C12p.doc
Forma D12
http://www.vatesi.lt/fileadmin/documents/Veiklos_kryptys/Forma_D12.doc

13.

14.

Administracinės
paslaugos
teikimo
ypatumai
Administracinių
paslaugų
teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

-

VATESI dokumentacijos plano byla Nr. 5.13

__________________________________

Administracinės paslaugos (branduolinės saugos srities veiklos
licencijų ir leidimų, nustatytų branduolinės saugos įstatymo 22
straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1-5 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 ir
pagrindimas sprendimui
priimti

VATESI viršininkas

VATESI nepavaldžios
įstaigos, iš kurių
gaunama informacija
ir dokumentai

Paslaugos
vadovas
(PVS

Pareiškėjas
(ūkio
subjektas)

Paslaugos
teikėjas
(PVS
darbuotojas)

Mokslinės techninės
paramos
organizacijos

VATESI
viršininka
Paslaugos vadovas
(PVS vedėjas)

VATESI padaliniai, su
kuriais derinamas
atsakymo pareiškėjui
projektas

