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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu,
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 7 punktu ir atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Valstybės ar savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijos), ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. liepos 21 d. raštą
Nr. (1.1.21.60E) 10-4189 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, 2021 m. III ketvirtį
Radiacinės saugos centre (toliau – Centras), kurio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija yra Sveikatos apsaugos ministerija, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
ir parengta motyvuota išvada.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Centro vykdomo veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla), įteisinimo srityje. Korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas Centro vykdomo veiklos įteisinimo srityje apima veiklos
registravimą, registruotos veiklos duomenų patikslinimą, veiklos registravimo panaikinimą, taip pat
licencijų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencijos) ir laikinųjų
leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinieji leidimai)
išdavimą, patikslinimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo
panaikinimą, tokių licencijų ir laikinųjų leidimų priedų pakeitimą.
Analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti analizuojamą sritį veikiančius išorinius, vidinius ar
individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti
korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Centro vyriausiasis specialistas Kazys Gricius,
el. p. kazys.gricius@rsc.lt, tel. (8 5) 236 1936, kuris yra Centro direktoriaus paskirtas asmeniu,
atsakingu už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Centre.
Analizuotas 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. laikotarpis.
Naudoti metodai ir veiksmai: situacijos vertinimas pagal analizuojamu laikotarpiu
galiojusius teisės aktus, statistinių duomenų analizė, informacijos, esančios Centro dokumentų
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valdymo sistemoje, informacinėse sistemose, vertinimas, Centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis (toliau – darbuotojai), ir valstybės tarnautojų pateiktos informacijos apie darbo praktiką ir
veiklos rezultatus analizuojamoje srityje nagrinėjimas.
Centro vykdomas veiklos įteisinimas atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4
dalies 3, 4 ir 5 punktuose numatytus kriterijus.
Lentelėje pateikiamas užpildytas vertinamos Centro veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas, parengtas vadovaujantis Valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis. Šiame klausimyne nurodyti teisės aktai, kurie nėra skelbiami Teisės
aktų registre, ir dokumentai pridedami kaip priedai.
Centro veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
korupcijos rizikos veiksniai, Centro teisės aktai ir dokumentai, pagrindžiantys išvadą:
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Centras vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją kontrolę. Remiantis
Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje pateikta reguliuojamosios kontrolės sąvokos
apibrėžtimi, reguliuojamoji kontrolė apima ir veiklos įteisinimą. Radiacinės saugos įstatymo 2
straipsnio 57 dalyje nustatyta, kad veiklos įteisinimas – veiklos registravimas arba licencijų ar
laikinųjų leidimų išdavimas. Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Centro nuostatai), 10.1.1.6 ir 10.1.1.7 papunkčiuose nustatyta, kad
Centras, vykdydamas radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė
sauga) reguliavimą, išskyrus radiacinės ir fizinės saugos vykdant branduolinės energetikos srities
veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reguliavimą, vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos
bei veiklos reguliuojamąją kontrolę, kuri, be kita ko, apima ir šias funkcijas:
1) registruoja veiklas, nurodytas Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame
Registruojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšių sąraše;
2) išduoda Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytų
rūšių licencijas ar laikinuosius leidimus.
2. Centro direktorius priėmė teisės aktus, taip pat Centras parengė dokumentus,
detalizuojančius veiklos įteisinimą reglamentuojančias Radiacinės saugos įstatymo IV skyriaus ir
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės
2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo
įgyvendinimo“ (toliau – Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės),
nuostatas:
1) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo
tvarkos aprašą, patvirtintą Centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl
Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašas), kuris detalizuoja ir paaiškina Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatytą dokumentų, būtinų veiklai
registruoti ir licencijai ar laikinajam leidimui gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti,
rengimo ir teikimo tvarką;
2) Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus nuostatus, patvirtintus Centro direktoriaus
2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-74 „Dėl Radiacinės saugos centro administracijos padalinių
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – VĮVRS nuostatai) (žr. 1 priedą), kurių 7.2 papunktyje nustatyta, kad
Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyrius (toliau – VĮVRS) turi vykdyti veiklos įteisinimą.
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VĮVRS nuostatų 8.9, 8.10 ir 8.11 papunkčiuose nustatytos VĮVRS atliekamos veiklos įteisinimo
funkcijos;
3) Centro kokybės vadybos sistemos procedūrą P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas“, patvirtintą Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu
Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“
(toliau – Centro kokybės vadybos sistemos procedūra P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas“) (žr. 2 priedą), kuri skirta detaliai aprašyti VĮVRS veiksmus,
atliekamus vykdant veiklos registravimą bei patikslinimą, licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą
ir patikslinimą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, licencijos ar laikinojo leidimo
galiojimo sustabdymo panaikinimą, veiklos registravimo panaikinimą, licencijos ar laikinojo
leidimo galiojimo panaikinimą, registruotos veiklos duomenų pakeitimą, licencijos ar laikinojo
leidimo priedo pakeitimą.
Kiekvienas VĮVRS valstybės tarnautojas ir darbuotojas, vykdantis ar dalyvaujantis veiklos
įteisinimo procese, jam pavestas užduotis veiklos įteisinimo srityje gali vykdyti tik pasirašęs Centro
kokybės vadybos sistemos procedūros P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais
išdavimas“ 5 ir 6 prieduose nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo
pasižadėjimą. VĮVRS valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pasirašydamas nešališkumo deklaraciją,
pasižada objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis nešališkumo,
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais,
atlikti pareigas. VĮVRS valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pasirašydamas konfidencialumo
pasižadėjimą, pasižada saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti
visą su veiklos licencijavimu susijusią informaciją, kuri jam taps žinoma, atliekant pareigas;
4) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukciją DI-01 (P-09) „Veiklos registravimo
panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo
panaikinimas, galiojimo panaikinimas“, patvirtintą Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d.
įsakymu Nr. V-40 „Dėl Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcijų
patvirtinimo“ (toliau – Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcija DI-01 (P-09) „Veiklos
registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo
sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas“) (žr. 3 priedą), kuri skirta aprašyti, kaip
registruojami, peržiūrimi, vertinami prašymai sustabdyti veiklos su jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniais, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo
galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti veiklos
registravimą ir su jais pateikti dokumentai bei priimamas atitinkamas sprendimas;
5) administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos registravimas
ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimas yra administracinės paslaugos, VĮVRS Viešųjų ir
administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – PASIS) pildo
atitinkamus administracinių paslaugų teikimo aprašymus, kurie skelbiami viešai interneto svetainėje
www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ pateikiamos aktyvios
tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymus, pateiktus
PASIS:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą);
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo
sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 5 priedą);
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c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 6 priedą);
6) Radiacinės saugos centro Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigybės aprašymą, patvirtintą Centro direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu
Nr. V-76 „Dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo“ (toliau – VĮVRS vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašymas) (žr. 7 priedą), kurio 14–17 punktuose nustatytos su veiklos įteisinimu
susijusios funkcijos, kurias vykdo VĮVRS vyriausiasis specialistas.
3. Darytina išvada, kad priimant teisės aktus ir dokumentus, reglamentuojančius atskirų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždavinius, funkcijas veiklos įteisinimo srityje, atsižvelgta į
Radiacinės saugos įstatyme, Centro nuostatuose nustatytus Centro veiklos tikslus ir funkcijas.
Centro direktoriaus priimtuose teisės aktuose ir Centro dokumentuose, reglamentuojančiuose
veiklos įteisinimą, apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra
pakankami Radiacinės saugos įstatyme, Centro nuostatuose ir kituose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose Centro veiklą, nustatytiems Centro veiklos tikslams ir funkcijoms
įgyvendinti.
4. Radiacinės saugos įstatymo ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
įteisinimo taisyklių nuostatas išsamiai detalizuoja Centro direktoriaus priimti teisės aktai, taip pat
Centro parengti dokumentai, reglamentuojantys veiklos įteisinimą, kurie aiškiai ir tiksliai nustato
administracinės procedūros eigą, terminus, konkrečius reikalavimus asmenims ir jų pateikiamiems
dokumentams, įtvirtina aiškius kriterijus, kuriais vadovaujantis priimami sprendimai registruoti
veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą.
5. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą, užtikrina veiklos įteisinimo
skaidrumą. Centras, vykdydamas veiklos įteisinimą, taiko informacines technologijas, teikia kai
kurias paslaugas elektroninėje erdvėje. Informacinių technologijų diegimą ir tobulinimą riboja
nepakankamas finansavimas. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą, visiems
asmenims taikomi vadovaujantis nediskriminavimo principu ir suteikia visiems asmenims lygias ir
sąžiningas sąlygas vykdyti veiklą.
6. Centro direktoriaus priimti teisės aktai, taip pat Centro parengti dokumentai,
reglamentuojantys veiklos įteisinimą, įgalioja VĮVRS vykdyti veiklos įteisinimo funkcijas ir
išsamiai nustato VĮVRS ir VĮVRS valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją veiklos
įteisinimo srityje ir atsakomybę. Centro direktoriaus priimti teisės aktai ir Centro dokumentai,
reglamentuojantys veiklos įteisinimą ir VĮVRS veiklą, užtikrina aiškų atskirų VĮVRS valstybės
tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą. VĮVRS nuostatų (žr. 1 priedą) V skyriuje
reglamentuojamas VĮVRS darbo organizavimas. VĮVRS ir VĮVRS valstybės tarnautojams ir
darbuotojams nėra suteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra. VĮVRS valstybės tarnautojai
ir darbuotojai pagal kompetenciją yra pasirašytinai supažindinti su savo pareigybių aprašymais,
VĮVRS nuostatais ir kitais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
7. Teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, atskirtas sprendimų dėl
veiklos registravimo, licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimo priėmimo ir veiklos priežiūros bei
poveikio priemonių taikymo funkcijų įgyvendinimas. Asmenų pateiktus dokumentus nagrinėja ir
siūlymus dėl sprendimų dėl veiklos registravimo, licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimo priėmimo
Centro direktoriui teikia VĮVRS skyrius. Radiacinės saugos priežiūrą vykdo Radiacinės saugos
priežiūros skyrius (toliau – RSPS).
8. Teisės aktai, reglamentuojantys veiklos įteisinimą, buvo periodiškai peržiūrimi ir
keičiami. Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, atliekant auditus, atliekant teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą ir kitais teisės aktų numatytais atvejais nustačius teisės aktų,
reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, spragas, Centro vidaus kontrolės sistemos trūkumus ir
kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai pasireikšti, atliekami veiksmai, kuriais siekiama
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veiksmingai pašalinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, spragas, Centro vidaus
kontrolės sistemos trūkumus ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai pasireikšti. Siekiant
užtikrinti Centro veiklos kokybę ir gerinti veiklos rezultatus, Centre įdiegta kokybės vadybos
sistema, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos.
Reikalavimai“ reikalavimus. Viena svarbiausių kokybės vadybos sistemos tobulinimo priemonių –
atliekami vidaus ir išorės auditai. Auditai padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų
reikalavimų, nustato stipriąsias ir silpnąsias vietas, skatina nuolatinį valstybės tarnautojų ir
darbuotojų bei procesų tobulėjimą. Išorės ir vidaus auditų išvados patvirtino, kad kokybės vadybos
sistema Centre sėkmingai funkcionuoja ir yra kasdieninis darbo įrankis – valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, vykdydami kasdienius darbus, vadovaujasi kokybės vadybos sistemos procedūromis ir
darbo instrukcijomis.
9. Siekiant įgyvendinti Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo
tvarkos aprašas), 5 punkte nustatytą reikalavimą, būtina užtikrinti, kad su veiklos įteisinimu susiję
administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų peržiūrimi ir prireikus atnaujinami, atsižvelgiant į
teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus. Atsižvelgiant į tai, kad kai
kurios Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo
tvarkos aprašo nuostatos neatitinka aktualios redakcijos Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais įteisinimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą,
nuostatų, tikslinga suderinti Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
įteisinti, rengimo tvarkos aprašo nuostatas su aktualios redakcijos Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę
saugą, nuostatomis.
10. Centre nustatytos ir vykdomos prevencinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės
požymių turinčios procedūros veiklos įteisinimo srityje. Centro nuostatų 21–24 punktuose nustatyta
Centro vidaus administravimo kontrolės tvarka. Centro finansų kontrolę atlieka Centro direktoriaus
paskirti Centro valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą
atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
vidaus auditą, atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus audito padalinys. Centro metinio
veiklos plano įgyvendinimo kontrolę pagal kompetenciją atlieka Centro direktorius ir Sveikatos
apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centro darbo reglamente, patvirtintame Centro direktoriaus
2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Radiacinės saugos centro darbo reglamento
patvirtinimo“ (toliau – Centro darbo reglamentas) (žr. 8 priedą), nustatyta Centro direktoriui
teikiamų pasirašyti dokumentų vizavimo tvarka. Pasitarimų metu Centro valstybės tarnautojų ir
darbuotojų veiksmų ir parengtų dokumentų atžvilgiu yra vykdoma kontrolė. Centro veiklos
klausimai aptariami kartą per savaitę Centro direktoriaus kviečiamuose pasitarimuose, atitinkamai
VĮVRS kartą per savaitę aptaria veiklos įteisinimo klausimus pasitarime.
11. Centro sprendimai, susiję su veiklos įteisinimu, dažnai priimami savarankiškai ir
nereikalauja derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės
ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Sprendimų, susijusių su Centro turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo
procedūros atliekamos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais finansų valdymą ir turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. Centras vykdo viešuosius pirkimus vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kurį detalizuoja Centro direktoriaus priimti teisės
aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą Centre.
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12. Centro veikloje taikomas Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės
pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, etikos kodeksas, patvirtintas Centro direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V52 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos
centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso
patvirtinimo“ (toliau – Etikos kodeksas) (žr. 9 priedą). Etikos kodekso 15 punkte nustatyta, kad
Etikos kodekso vykdymo kontrolę atlieka Centro direktorius, atsižvelgdamas į Centro etikos
komiteto siūlymus.
13. Centro veikloje laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo ir Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų, Centre įgyvendinama Radiacinės saugos
centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa, patvirtinta Centro direktoriaus 2020 m.
kovo 5 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų
programos patvirtinimo“ (toliau – Centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa)
(žr. 10 priedą).
14. Asmenų prašymai ir skundai Centre nagrinėjami, vadovaujantis Prašymų ir skundų
nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Centre taisyklėmis, patvirtintomis Centro direktoriaus 2008 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Radiacinės
saugos centre taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų
aptarnavimo Centre taisyklės) (žr. 11 priedą). Centre vieno langelio principu asmenis aptarnauja
Centro direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už asmenų
aptarnavimą.
15. Centre yra sudarytos galimybės Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kitiems
asmenims kreiptis ir informuoti Centro direktorių apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų ir (ar) kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta
administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, Centre faktus. Taip pat Centre,
įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, taikomas Informacijos apie
pažeidimus Radiacinės saugos centre teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Centro direktoriaus 2018
m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Radiacinės saugos centre
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Informacijos apie pažeidimus Centre teikimo tvarkos
aprašas) (žr. 12 priedą), kuris nustato informacijos apie Centre galimai rengiamus, padarytus ar
daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Centre veikiančiu vidiniu
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.
Informacijos apie pažeidimus Centre nebuvo gauta.
16. Vadovaujantis Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
51 punktu, Centro sprendimas atsisakyti registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą,
patikslinti registruotos veiklos duomenis arba licenciją ar laikinąjį leidimą, įspėti apie galimą veiklos
registravimo panaikinimą, panaikinti veiklos registravimą, įspėti apie galimą licencijos ar laikinojo
leidimo galiojimo sustabdymą, sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti jų
galiojimo sustabdymą, panaikinti jų galiojimą, pakeisti registruotos veiklos duomenis arba pakeisti
licencijos ar laikinojo leidimo priedą gali būti apskųstas administracinių ginčų komisijai arba
administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta
tvarka.
17. Asmenų skundų, pranešimų ar kitokio pobūdžio informacijos dėl Centro sprendimų,
susijusių su licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimu, teisėtumo ar pagrįstumo gauta nebuvo. Centro
veikloje niekada nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir (ar) kito tapataus
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė
(drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktų.
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Išvada
Atlikus analizę, galima daryti išvadą, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuojamoje
Centro veiklos srityje egzistuoja, nes ji atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
3, 4 ir 5 punktuose numatytus kriterijus, todėl ši analizuojama Centro veiklos sritis formaliai yra
priskirtina prie veiklos sričių, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau
realiai ši tikimybė yra sumažinta teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis (tvarkų aprašais,
taisyklėmis, VĮVRS nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais, kokybės
vadybos sistemos procedūromis ir darbo instrukcijomis) veiksmingai organizuojant ir įgyvendinant
Centro veiklą ir taikant sprendimų priėmimo, jų įgyvendinimo kontrolės procedūras.
Priemonės, kurių būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar
pašalinti:
1. Siūloma peržiūrėti administracinių paslaugų teikimo aprašymus, susijusius su veiklos
įteisinimu, ir juos atnaujinti, atsižvelgiant į teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų
teikimą, pasikeitimus.
2. Rekomenduojama suderinti Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo nuostatas su aktualios redakcijos Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
radiacinę ir fizinę saugą, nuostatomis.

Centro vyriausiasis specialistas

Kazys Gricius

Lentelė. Centro veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas
Eil.
Nr.

Korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje numatyti kriterijai

1.

Korupcijos
prevencijos
įstatymo
6 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytas
kriterijus – „Padaryta korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika“
Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės
pažeidimo,
už
kurį
numatyta
administracinė, tarnybinė (drausminė) ar
kitokia
atsakomybė,
valstybės
ar
savivaldybės įstaigoje faktas (pvz.:
teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį
tyrimą, remiantis valstybinio audito ar
savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar
savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar
privačios audito įmonės audito išvadose,
asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita
pateikta informacija)?
Ar informacija buvo pateikta valstybės
tarnautojų ir juridinių asmenų registrams,
ar nustatyti faktai buvo paviešinti?

1.1.

1.2.

1.3.

Taip
/ Ne

Ne

Komentaras

Per analizuojamą laikotarpį Centre nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos ir (ar) kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį
numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktų.
Valstybės kontrolė, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai arba kitos kotrolės ir
priežiūros institucijos nenustatė pažeidimų, nebuvo pradėti tyrimai dėl tarnybinių
nusižengimų, darbo drausmės ar darbo pareigų pažeidimų, Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo, nebuvo pradėta ikiteisminių tyrimų dėl korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų ir nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų,
ankstesniais metais atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, nebuvo nustatyta
esminių veiklos trūkumų.

Valstybės tarnautojų registrui ir Juridinių asmenų registrui nebuvo pateikta pranešimų, nes
neatsirado sąlygos, kurioms esant ši priemonė turėtų būti įvykdyta.
Ne
Nebuvo nustatyta, kad Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai padarė Korupcijos
prevencijos įstatyme nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar teisės pažeidimų,
už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje
Centre yra sudarytos galimybės Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kitiems
sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams,
asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) Centro direktorių apie galimus
kitiems asmenims kreiptis ir informuoti
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir (ar) kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau
(taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus Taip pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar
apie galimus korupcinio pobūdžio
kitokia atsakomybė, Centre faktus.
nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus
Įgyvendinant Pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalių ir Vidinių
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo
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pažeidimų, valstybės ar savivaldybės
įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių
pranešimų?

tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas, Centre nuo
2019 m. sausio 1 d. taikomas Informacijos apie pažeidimus Centre teikimo tvarkos aprašas
(žr. 12 priedą), kuris skelbiamas Centro interneto svetainėje www.rsc.lt. Informacijos apie
pažeidimus Centre teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie Centre galimai
rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus
priėmimo Centre veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos
vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Nurodytu įsakymu taip pat buvo paskirtas
kompetentingas subjektas, atsakingas už šio įsakymo nuostatų įgyvendinimą. Informacijos
apie pažeidimus Centre nebuvo gauta.
Centro direktorius 2013 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Radiacinės saugos
centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio susidūrus su
korupcinėmis veikomis taisyklių ir Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. 13 priedą) patvirtino Radiacinės saugos centro valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio susidūrus su korupcinėmis
veikomis taisykles ir Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkos aprašą.
Centro interneto svetainės www.rsc.lt skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Pranešk
apie korupciją“ paskelbtas:
1) Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonas ir Sveikatos apsaugos
ministerijos kreipimasis pranešti apie korupcijos atvejus anonimiškai skambinant nemokamu
telefonu 8 800 66 004;
2) Centro kreipimasis į asmenis raginant raštu, telefonu, elektroniniu paštu (atvirai ar
anonimiškai) Centro direktoriui pranešti, jei asmenys turi duomenų ar pagrįstų įtarimų apie
Centro valstybės tarnautojo ar darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas;
3) Centro interneto svetainės www.rsc.lt skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Gyventojų
apklausa“ yra kviečiami visi, kuriems teko lankytis Centre, atvirai atsakyti į anoniminės
anketos klausimus.
• Pažymėtina, kad išnagrinėjus gautus skundus, kitokio pobūdžio informaciją, nebuvo
nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir (ar) kito tapataus pobūdžio, tačiau
mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar
kitokia atsakomybė, Centre faktų.
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1.4.

1.5.

2.

3.

3.1.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, atliekant teisės aktų projektų antikorupcinį
atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios
vertinimą ir kitais teisės aktų numatytais atvejais siekiama nustatyti teisės aktų,
įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų
reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, spragas, Centro vidaus kontrolės sistemos
spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos Ne trūkumus ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai pasireikšti.
trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas
Centre nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir (ar) kito tapataus
šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip,
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė,
kokios tyrimo išvados?
tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, faktų.
Ar buvo imtasi priemonių teisinio
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, atliekant auditus, atliekant teisės aktų projektų
reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos
antikorupcinį vertinimą ir kitais teisės aktų numatytais atvejais nustačius teisės aktų,
vidaus kontrolės sistemos efektyvumui
reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, spragas, Centro vidaus kontrolės sistemos
didinti? Jei taip, kaip vertinate šių Taip trūkumus ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai pasireikšti, atliekami veiksmai,
priemonių veiksmingumą?
kuriais siekiama veiksmingai pašalinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą,
spragas, Centro vidaus kontrolės sistemos trūkumus ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas
korupcijai pasireikšti.
Korupcijos
prevencijos
įstatymo
Atsižvelgiant į tai, kad Centro vykdomos veiklos įteisinimo funkcijos nėra susijusios su
6 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytas
kontrolės ir priežiūros vykdymu, atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą nėra
kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra
vertinama Centro veikla pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte
kontrolės ar priežiūros vykdymas“
numatytą kriterijų.
Korupcijos
prevencijos
įstatymo
6 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytas
kriterijus
–
„Atskirų
valstybės
tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo
ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė
nėra
išsamiai
reglamentuoti“
Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė
• Vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Centras
teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus,
vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją kontrolę. Remiantis Radiacinės
sudaromų komisijų ir pan. darbo
saugos įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje pateikta reguliuojamosios kontrolės sąvokos
reglamentus,
darbuotojų
pareigybių
apibrėžtimi, reguliuojamoji kontrolė apima ir veiklos įteisinimą.
Taip
aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus),
Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 57 dalyje nustatyta, kad veiklos įteisinimas –
reglamentuojančius atskirų valstybės
veiklos registravimas arba licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas.
tarnautojų ar darbuotojų uždavinius,
Veiklos registravimas – supaprastinta tvarka reguliuojančiosios institucijos sprendimu
funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo
asmeniui suteikta teisė vykdyti veiklą, padarant įrašą Valstybės jonizuojančiosios
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tvarką, principus, kriterijus, terminus ir
atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai
pasirašytinai supažindinti su šiais teisės
aktais?

spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras) ar Licencijų
informacinėje sistemoje (toliau – LIS) (Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 58 dalis).
Licencija – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba
Registro ar LIS įrašas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė vykdyti veiklą šiame dokumente arba
įraše nustatytomis veiklos sąlygomis (Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 29 dalis).
Laikinasis leidimas – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas
arba Registro ar LIS įrašas, kuriuo suteikiama teisė asmeniui, turinčiam Europos Sąjungos
valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą dokumentą, kuriuo
suteikiama teisė vykdyti veiklą, laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti tokią veiklą šiame
dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis (Radiacinės saugos įstatymo
2 straipsnio 29 dalis).
Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo gali vykdyti:
1) registruotą veiklą, nurodytą Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame
Registruojamos veiklos rūšių sąraše;
2) veiklą, turėdamas licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą, nenurodytą Radiacinės
saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše.
Centro nuostatų 10.1.1.6 ir 10.1.1.7 papunkčiuose nustatyta, kad Centras, vykdydamas
radiacinės ir fizinės saugos reguliavimą, išskyrus radiacinės ir fizinės saugos vykdant
branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
reguliavimą, vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją kontrolę, kuri, be
kita ko, apima ir šias funkcijas:
1) registruoja veiklas, nurodytas Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame
Registruojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšių sąraše;
2) išduoda Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose
nurodytų rūšių licencijas ar laikinuosius leidimus.
Centro direktorius priėmė šiuos teisės aktus, taip pat Centras parengė dokumentus,
detalizuojančius veiklos įteisinimą reglamentuojančias Radiacinės saugos įstatymo
IV skyriaus ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
nuostatas:
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1) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti,
rengimo tvarkos aprašą, kuris detalizuoja ir paaiškina Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatytą dokumentų, būtinų veiklai registruoti
ir licencijai ar laikinajam leidimui gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti,
rengimo ir teikimo tvarką;
2) VĮVRS nuostatus (žr. 1 priedą), kurių 7.2 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS turi
vykdyti veiklos įteisinimą. VĮVRS nuostatų 8.9, 8.10 ir 8.11 papunkčiuose nustatyta, kad
VĮVRS atlieka šias funkcijas:
a) nagrinėja ir vertina veiklos įteisinimo dokumentus ir teikia (Centro direktoriui)
siūlymus dėl veiklos įteisinimo sprendimų priėmimo;
b) registruoja paraiškas ir prašymus dėl veiklos įteisinimo Registre ir tvarko jame
duomenis apie registruotą veiklą, išduotas, patikslintas licencijas ir laikinuosius leidimus,
sustabdytą jų galiojimą, panaikintą galiojimo sustabdymą ar panaikintą galiojimą, pakeistus
registruotus veiklos duomenis, pakeistus licencijos ar laikinųjų leidimų priedus;
c) teikia informaciją apie registruotą veiklą, išduotas ir patikslintas licencijas ar
laikinuosius leidimus LIS ir skelbia Centro interneto svetainėje;
3) Centro kokybės vadybos sistemos procedūrą P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą), kuri skirta detaliai aprašyti
VĮVRS veiksmus, atliekamus vykdant veiklos registravimą bei patikslinimą, licencijos ar
laikinojo leidimo išdavimą ir patikslinimą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo
sustabdymą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą, veiklos
registravimo panaikinimą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo panaikinimą, registruotos
veiklos duomenų pakeitimą, licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimą.
Kiekvienas VĮVRS valstybės tarnautojas ir darbuotojas, vykdantis ar dalyvaujantis veiklos
įteisinimo procese, jam pavestas užduotis veiklos įteisinimo srityje gali vykdyti tik pasirašęs
Centro kokybės vadybos sistemos procedūros P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ 5 ir 6 prieduose nustatytos formos
nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. VĮVRS valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, pasirašydamas nešališkumo deklaraciją, pasižada objektyviai, dalykiškai, be
išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis nešališkumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti pareigas. VĮVRS
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valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pasirašydamas konfidencialumo pasižadėjimą, pasižada
saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su veiklos
licencijavimu susijusią informaciją, kuri jam taps žinoma, atliekant pareigas;
4) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukciją DI-01 (P-09) „Veiklos registravimo
panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo
panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą), kuri skirta aprašyti, kaip registruojami,
peržiūrimi, vertinami prašymai sustabdyti veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais,
licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo
sustabdymą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti veiklos
registravimą ir su jais pateikti dokumentai bei priimamas atitinkamas sprendimas;
5) administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos
registravimas ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimas yra administracinės paslaugos,
VĮVRS PASIS pildo atitinkamus administracinių paslaugų teikimo aprašymus, parengtus
pagal Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašą, kurie
skelbiami viešai interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje
„Paslaugos“ pateikiamos aktyvios tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių
paslaugų teikimo aprašymus, pateiktus PASIS:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą);
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 5 priedą);
c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 6 priedą);
6) VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (žr. 7 priedą), kurio 14–17
punktuose nustatytos su veiklos įteisinimu susijusios funkcijos, kurias vykdo VĮVRS
vyriausiasis specialistas:
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a) nagrinėja ir vertina gautus dokumentus veiklai įteisinti bei teikia siūlymus Centro
direktoriui sprendimams dėl veiklos įteisinimo priimti;
b) registruoja gautas paraiškas ir prašymus veiklai įteisinti bei tvarko šių paraiškų ir
prašymų registravimą Registre;
c) teikia duomenis apie veiklos įteisinimą valstybės įmonės Registrų centro tvarkomai LIS
ir Centro interneto svetainei;
d) tvarko, atnaujina ir teikia skelbti Centro interneto svetainėje savo veiklą Lietuvos
Respublikoje įteisinusių paslaugų teikėjų, kurie techniškai prižiūri ir remontuoja
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašus.

3.2.

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Radiacinės saugos įstatymo ir
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių nuostatas išsamiai
detalizuoja Centro direktoriaus priimti teisės aktai, reglamentuojantys veiklos įteisinimą,
kurie detalizuoja procedūras bei apibrėžta šiuos sprendimus priimančio VĮVRS bei atskirų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją.
• Centro direktorius priėmė teisės aktus, reglamentuojančius atskirų VĮVRS valstybės
tarnautojų ir darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką,
principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę.
• VĮVRS darbuotojai pagal kompetenciją yra pasirašytinai supažindinti su savo
pareigybių aprašymais, VĮVRS nuostatais ir kitais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Centras yra
reguliuojančioji institucija, vykdanti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją
kontrolę. Remiantis Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje pateikta
reguliuojamosios kontrolės sąvokos apibrėžtimi, reguliuojamoji kontrolė apima ir veiklos
įteisinimą. Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 57 dalyje nustatyta, kad veiklos
įteisinimas – veiklos registravimas arba licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas.

Ar priimant valstybės ar savivaldybės
įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius
atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų
uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės
aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio)
uždavinius, funkcijas?
Taip

Atitinkamai Centro nuostatų 2 punkte apibrėžta Centro paskirtis. Centro veiklos tikslai
nustatyti Centro nuostatų 9 punkte. Centras, siekdamas nustatytų veiklos tikslų, vykdo
Radiacinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, kurios detalizuotos
Centro nuostatų 10 punkte. Centro nuostatų 10.1.1.6 ir 10.1.1.7 papunkčiuose nurodytos
Centro vykdomos veiklos registravimo ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo funkcijos.
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Centras įteisina veiklą vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymu, Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais radiacinę ir fizinę saugą, ir Centro nuostatais, vykdydamas juose
nustatytas Centro funkcijas:
1) registruoja veiklą, nurodytą Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame
Registruojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšių sąraše, patikslina
tokios registruotos veiklos duomenis, panaikina veiklos registravimą, vykdydamas
Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 13 ir 15 straipsniuose ir atitinkamai
Centro nuostatų 10.1.1.6 papunktyje nustatytą funkciją;
2) išduoda Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose
nurodytų rūšių licencijas ar laikinuosius leidimus, jas patikslina, sustabdo jų galiojimą,
panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą, pakeičia licencijų ir laikinųjų leidimų
priedus, vykdydamas Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 14 ir 16
straipsniuose ir atitinkamai Centro nuostatų 10.1.1.7 papunktyje nustatytą funkciją.
• Centro direktorius priėmė šiuos teisės aktus, taip pat Centras parengė dokumentus,
detalizuojančius Veiklos įteisinimą reglamentuojančias Radiacinės saugos įstatymo
IV skyriaus ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
nuostatas, kuriuose atsižvelgta į Radiacinės saugos įstatyme, Centro nuostatuose nustatytus
Centro veiklos tikslus ir funkcijas:
1) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti,
rengimo tvarkos aprašą, kuris detalizuoja ir paaiškina Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatytą dokumentų, būtinų veiklai registruoti
ir licencijai ar laikinajam leidimui gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti,
rengimo ir teikimo tvarką;
2) VĮVRS nuostatus (žr. 1 priedą), kurių 7.2 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS turi
vykdyti veiklos įteisinimą. VĮVRS nuostatų 8.9, 8.10 ir 8.11 papunkčiuose nustatyta, kad
VĮVRS atlieka šias funkcijas:
a) nagrinėja ir vertina veiklos įteisinimo dokumentus ir teikia (Centro direktoriui)
siūlymus dėl veiklos įteisinimo sprendimų priėmimo;
b) registruoja paraiškas ir prašymus dėl veiklos įteisinimo Registre ir tvarko jame
duomenis apie registruotą veiklą, išduotas, patikslintas licencijas ir laikinuosius leidimus,

9

sustabdytą jų galiojimą, panaikintą galiojimo sustabdymą ar panaikintą galiojimą, pakeistus
registruotus veiklos duomenis, pakeistus licencijos ar laikinųjų leidimų priedus;
c) teikia informaciją apie registruotą veiklą, išduotas ir patikslintas licencijas ar
laikinuosius leidimus LIS ir skelbia Centro interneto svetainėje;
3) Centro kokybės vadybos sistemos procedūrą P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą);
4) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukciją DI-01 (P-09) „Veiklos registravimo
panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo
panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą);
5) administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos
registravimas ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimas yra administracinės paslaugos,
VĮVRS PASIS pildo atitinkamus administracinių paslaugų teikimo aprašymus, kurie
skelbiami viešai interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje
„Paslaugos“ pateikiamos aktyvios tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių
paslaugų teikimo aprašymus, pateiktus PASIS:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą);
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 5 priedą);
c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 6 priedą);
6) VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (žr. 7 priedą), kurio 14–17
punktuose nustatytos su veiklos įteisinimu susijusios funkcijos, kurias vykdo VĮVRS
vyriausiasis specialistas:
a) nagrinėja ir vertina gautus dokumentus veiklai įteisinti bei teikia siūlymus Centro
direktoriui sprendimams dėl veiklos įteisinimo priimti;
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b) registruoja gautas paraiškas ir prašymus veiklai įteisinti bei tvarko šių paraiškų ir
prašymų registravimą Registre;
c) teikia duomenis apie veiklos įteisinimą valstybės įmonės Registrų centro tvarkomai LIS
ir Centro interneto svetainei;
d) tvarko, atnaujina ir teikia skelbti Centro interneto svetainėje savo veiklą Lietuvos
Respublikoje įteisinusių paslaugų teikėjų, kurie techniškai prižiūri ir remontuoja
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašus.

3.3.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos
priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų
uždaviniai ir funkcijos yra pakankami
įstaigos uždaviniams ir funkcijoms
įgyvendinti?

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Centro direktoriui priimant teisės
aktus, taip pat Centrui rengiant dokumentus, reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų
ar darbuotojų uždavinius, funkcijas veiklos įteisinimo srityje, atsižvelgta į Radiacinės saugos
įstatyme, Centro nuostatuose nustatytus Centro veiklos tikslus ir funkcijas.
Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Centras yra
reguliuojančioji institucija, vykdanti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją
kontrolę. Remiantis Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje pateikta
reguliuojamosios kontrolės sąvokos apibrėžtimi, reguliuojamoji kontrolė apima ir veiklos
įteisinimą. Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 57 dalyje nustatyta, kad veiklos
įteisinimas – veiklos registravimas arba licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas.
Atitinkamai Centro nuostatų 2 punkte apibrėžta Centro paskirtis. Centro veiklos tikslai
nustatyti Centro nuostatų 9 punkte. Centras, siekdamas nustatytų veiklos tikslų, vykdo
Radiacinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, kurios detalizuotos
Taip
Centro nuostatų 10 punkte. Centro nuostatų 10.1.1.6 ir 10.1.1.7 papunkčiuose nurodytos
Centro vykdomos veiklos registravimo ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo funkcijos.
VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo (žr. 7 priedą) 14–17 punktuose
nustatytos su veiklos įteisinimu susijusios funkcijos, kurias vykdo VĮVRS vyriausiasis
specialistas:
a) nagrinėja ir vertina gautus dokumentus veiklai įteisinti bei teikia siūlymus Centro
direktoriui sprendimams dėl veiklos įteisinimo priimti;
b) registruoja gautas paraiškas ir prašymus veiklai įteisinti bei tvarko šių paraiškų ir
prašymų registravimą Registre;
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c) teikia duomenis apie veiklos įteisinimą valstybės įmonės Registrų centro tvarkomai LIS
ir Centro interneto svetainei;
d) tvarko, atnaujina ir teikia skelbti Centro interneto svetainėje savo veiklą Lietuvos
Respublikoje įteisinusių paslaugų teikėjų, kurie techniškai prižiūri ir remontuoja
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašus.

3.4.

3.5.

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Centro direktoriaus priimtuose
teisės aktuose, taip pat Centro parengtuose dokumentuose, reglamentuojančiuose veiklos
įteisinimą, apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra
pakankami Radiacinės saugos įstatyme, Centro nuostatuose ir kituose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose Centro veiklą, nustatytiems Centro veiklos tikslams ir funkcijoms
įgyvendinti.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos
• Centro nuostatų 18 punkte nustatyta, kad sprendimus Centro vardu priima Centro
priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų
direktorius. Kitais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais Centro kompetencijai priskirtais
valstybės tarnautojų ir darbuotojų
klausimais sprendimus priima ir kiti Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, radiacinės
pavaldumą ir atskaitingumą?
saugos priežiūros pareigūnai.
• VĮVRS nuostatų (žr. 1 priedą) V skyriuje reglamentuojamas VĮVRS darbo
organizavimas. VĮVRS nuostatų 11 punkte nustatyta, kad VĮVRS vadovauja vedėjas, kurį
Centro direktorius priima ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo nustatyta tvarka. VĮVRS vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus
pavaduotojui. VĮVRS nuostatų 12 punkte nustatyta, kad VĮVRS vedėjas planuoja,
Taip organizuoja, koordinuoja VĮVRS veiklą, paskirsto užduotis VĮVRS valstybės tarnautojams,
kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus, užtikrina VĮVRS valstybės tarnautojų
darbo drausmę ir atsako už VĮVRS priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. VĮVRS
valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs VĮVRS vedėjui. VĮVRS valstybės tarnautojai
atsiskaito už atliktą darbą VĮVRS vedėjui nustatytais terminais ir tvarka.
• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Centro direktoriaus priimti teisės
aktai, taip pat Centro parengti dokumentai, reglamentuojantys veiklos įteisinimą ir VĮVRS
veiklą, užtikrina aiškų atskirų VĮVRS valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir
atskaitingumą.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos
Centro nuostatų 21–24 punktuose nustatyta Centro vidaus administravimo kontrolės
Taip
priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės
tvarka. Centro finansų kontrolę atlieka Centro direktoriaus paskirti Centro valstybės

12

tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir
sprendimų priėmimo vidaus kontrolės
(prevencinės, einamosios, paskesniosios)
procedūras? Ar tokia kontrolė yra
vykdoma? Ar ji veiksminga?

tarnautojai ar darbuotojai. Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės
kontrolė. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos
vidaus audito padalinys. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę pagal
kompetenciją atlieka Centro direktorius ir Sveikatos apsaugos ministerija.
Centro darbo reglamento (žr. 8 priedą) 39.1 papunktyje nustatyta, kad prieš Centro
direktoriui teikiant pasirašyti dokumentą (jeigu nenumatyta speciali tvarka) – jį dokumentų
valdymo sistemoje vizuoja dokumentą rengusio skyriaus vedėjas (jeigu dokumentas susijęs
su kito skyriaus veikla, jį vizuoja atitinkamo skyriaus vedėjas; jeigu dokumentas susijęs su
Centro padaliniams nepriklausančio valstybės tarnautojo veikla, jį vizuoja Centro padaliniui
nepriklausantis valstybės tarnautojas) ir Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento
(toliau – EASD) direktorius (jeigu dokumentas susijęs su EASD veikla) arba direktoriaus
pavaduotojas pagal nustatytą administravimo sritį. Vizuodami dokumentą, valstybės
tarnautojai ir darbuotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę su dokumentu, jam pritaria ir
prisiima atsakomybę pagal kompetenciją.
Pasitarimų metu Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir parengtų
dokumentų atžvilgiu yra vykdoma kontrolė, turinti tiek prevencinės, tiek einamosios ir
paskesniosios kontrolės požymių. Centro darbo reglamento 18 punkte nustatyta, kad Centro
veiklos klausimai aptariami kartą per savaitę (penktadieniais) Centro direktoriaus
kviečiamuose pasitarimuose, kuriuose dalyvauja Centro direktorius, Centro direktoriaus
pavaduotojas, Centro padalinių vadovai, Centro vyriausiasis specialistas (teisininkas),
Finansų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – FVBRS) specialistas ir kiti Centro
direktoriaus pakviesti valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
Vadovaudamasis Centro darbo reglamento 19 punktu, VĮVRS kartą per savaitę aptaria
veiklos įteisinimo klausimus pasitarime. Pasitarimų metu VĮVRS darbuotojų veiksmų ir
parengtų dokumentų atžvilgiu yra vykdoma kontrolė, turinti tiek prevencinės, tiek einamosios
ir paskesniosios kontrolės požymių.
VĮVRS nuostatų (žr. 1 priedą) V skyriuje reglamentuojamas VĮVRS darbo
organizavimas. VĮVRS nuostatų 11 punkte nustatyta, kad VĮVRS vadovauja vedėjas, kurį
Centro direktorius priima ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
VĮVRS vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui. VĮVRS nuostatų 12
punkte nustatyta, kad VĮVRS vedėjas planuoja, organizuoja, koordinuoja VĮVRS veiklą,
paskirsto užduotis VĮVRS valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja
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dokumentų projektus, užtikrina VĮVRS valstybės tarnautojų darbo drausmę ir atsako už
VĮVRS priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. VĮVRS valstybės tarnautojai yra
tiesiogiai pavaldūs VĮVRS vedėjui. VĮVRS valstybės tarnautojai atsiskaito už atliktą darbą
VĮVRS vedėjui nustatytais terminais ir tvarka.

3.6.

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad Centre nustatytos ir
vykdomos prevencinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės požymių turinčios procedūros
veiklos įteisinimo srityje.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos
Centro valstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama vadovaujantis šiais teisės aktais:
priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės
1) Valstybės tarnybos įstatymu;
tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos
2) Valstybės tarnautojų tarnininės veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu
vertinimo tvarką, formas, periodiškumą?
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo
tvarkos aprašas);
3) Centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl Valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ (žr. 14 priedą), kuriuo, vadovaujantis
Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 13 dalimi ir Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo tvarkos aprašu, sudaryta nuolatinė Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo komisija.
Centro valstybės tarnautojų tarnybinė veikla yra vertinama kasmetinio tarnybinės veiklos
Taip
vertinimo metu, o jei reikia, jų tarnybinė veikla gali būti vertinama ir neeilinio tarnybinės
veiklos vertinimo metu, visapusiškai įvertinant atitinkamai metiniame Centro veiklos plane ir
metiniame valstybės tarnautojo skyriaus veiklos plane ir asmeniniame valstybės tarnautojo
plane numatytų uždavinių įgyvendinimą.
Centro darbuotojų veikla vertinama vadovaujantis šiais teisės aktais:
1) Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu;
2) Radiacinės saugos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl
Radiacinės saugos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. 15 priedą), kuris atitinka šiuos teisės aktus:
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a) Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
b) sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. V-397 „Dėl Valstybės
ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

3.7.

3.7.1.

Be to, Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcijos DI-02 (P-18) „Valstybės
tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklos vertinimas.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal sutartį, skatinimas ir atsakomybė“, kuri
buvo išdėstyta nauja redakcija Centro direktoriaus 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-38
„Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl
Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcijų patvirtinimo“
pakeitimo“ (žr. 16 priedą), 4.1 papunktyje detaliai reglamentuojamas valstybės tarnautojų
kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas, o šios darbo instrukcijos 4.2 papunktyje detaliai
reglamentuojamas darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje
Centro pareigūnams, kitiems Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, įskaitant ir
priimtas valstybės tarnautojų / darbuotojų
tuos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurie atsakingi už veiklos įteisinimą, yra taikomas
etikos / elgesio kodeksas? Jei taip, kaip
Etikos kodeksas (žr. 9 priedą). Remdamasis Etikos kodekso 16 punktu, bet kuris asmuo turi
vykdoma
šio
kodekso
nuostatų Taip teisę pateikti skundą Centro direktoriui, jeigu pareigūnas, kitas Centro valstybės tarnautojas
įgyvendinimo / laikymosi kontrolė?
ar darbuotojas nesilaiko Etikos kodekse nustatytų veiklos ir elgesio principų.
Asmenų prašymai ir skundai Centre nagrinėjami, vadovaujantis Prašymų ir skundų
nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Centre taisyklėmis (žr. 11 priedą).
Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso
Etikos kodekso (žr. 9 priedą) 15 punkte nustatyta, kad Etikos kodekso vykdymo kontrolę
nuostatų įgyvendinimo / laikymosi
atlieka Centro direktorius, atsižvelgdamas į Centro etikos komiteto siūlymus.
kontrolė?
Centro etikos komitetas buvo sudarytas ir Centro etikos komiteto darbo reglamentas buvo
patvirtintas Centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Radiacinės
saugos centro etikos komiteto darbo reglamento patvirtinimo ir Radiacinės saugos centro
Taip
etikos komiteto sudarymo“ (žr. 17 priedą). Centro etikos komiteto pagrindinis uždavinys –
nagrinėti, ar darbuotojas laikėsi ir nepažeidė Etikos kodekso nuostatų.
Centro etikos komitetas vykdo šias funkcijas:
1) prižiūri, kaip įgyvendinamos Etikos kodekso nuostatos ir teikia Centro direktoriui
siūlymus dėl Etikos kodekso nuostatų tobulinimo bei įgyvendinimo;
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3.8.

Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi?

2) tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl darbuotojų veikos
atitikties Etikos kodekso nuostatoms;
3) teikia metodinio pobūdžio rekomendacijas darbuotojams ir konsultuoja juos Etikos
kodekso nuostatų įgyvendinimo klausimais;
4) seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie darbuotojų elgesį
ir, jei yra pagrįstų duomenų, kad darbuotojas nesilaikė Etikos kodekso nuostatų, perduoda šią
informaciją Centro direktoriui;
5) analizuoja darbuotojų tarnybinės etikos ar elgesio problemas;
6) turimos informacijos pagrindu rengia ir įgyvendina tarnybinės etikos ir elgesio normų
pažeidimų prevencijos priemones;
7) sprendžia dėl Centro etikos komiteto nario nusišalinimo svarstant atitinkamus
klausimus Centro etikos komiteto posėdyje.
Teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys veiklos įteisinimą, periodiškai buvo
peržiūrimi ir keičiami (nurodomi svarbiausi teisės aktų pakeitimai):
1) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti,
rengimo tvarkos aprašas pakeistas Centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V71 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl
Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
2) Centro kokybės vadybos sistemos procedūra P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
Taip spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą) pakeista:
a) Centro direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;
b) Centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-57 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;
c) Centro direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;
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3) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcija DI-01 (P-09) „Veiklos
registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo
sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą) pakeista Centro
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Radiacinės saugos centro
direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Radiacinės saugos centro kokybės
vadybos sistemos darbo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo“;
4) VĮVRS PASIS atnaujino atitinkamus administracinių paslaugų teikimo aprašymus:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą), kuris paskutinį kartą atnaujintas 2020 m.
lapkričio 27 d.;
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 5 priedą), kuris paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. lapkričio 29 d.;
c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 6 priedą), kuris paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. lapkričio 29 d.;
5) VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas (žr. 7 priedą) buvo patvirtintas
Centro direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl pareigybių aprašymų
patvirtinimo“, pripažįstant netekusiu galios Centro direktoriaus 2020 m. birželio 26 d.
įsakymo Nr. V-45 „Dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.12 papunktį, kuriuo buvo
patvirtintas anksčiau galiojęs VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas.
• Siekiant įgyvendinti Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo
tvarkos aprašo 5 punkte nustatytą reikalavimą, būtina užtikrinti, kad su veiklos įteisinimu susiję
administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų peržiūrimi ir prireikus atnaujinami,
atsižvelgiant į teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus.
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3.8.1.

Ar
vykdomas
nustatytų
reglamentavimo spragų ar
taisymas?

• Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo nuostatos neatitinka aktualios
redakcijos Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, nuostatų (nurodomi teisės aktai, kurių
pavadinimai, yra pasikeitę ir kt.), tikslinga suderinti Dokumentų, būtinų veiklai su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo nuostatas su
aktualios redakcijos Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, nuostatomis.
teisinio
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, atliekant auditus, atliekant teisės aktų
kolizijų
projektų antikorupcinį vertinimą ir kitais teisės aktų numatytais atvejais nustačius teisinio
reglamentavimo spragas ar kolizijas ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai
pasireikšti, atliekami veiksmai, kuriais siekiama veiksmingai pašalinti teisinio
reglamentavimo spragas ar kolizijas ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai
pasireikšti.
Siekiant užtikrinti Centro veiklos kokybę ir gerinti veiklos rezultatus, Centre 2009 m.
įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2008
„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus, kuri 2018 m. buvo sertifikuota
pagal atnaujinto Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos.
Reikalavimai“ reikalavimus.
Visus Centro kokybės vadybos sistemos dokumentus (įskaitant Centro kokybės vadybos
Taip
sistemos procedūrą P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas,
licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais
išdavimas“ (žr. 2 priedą) ir Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukciją DI-01 (P-09)
„Veiklos registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą)) vieną kartą per
metus jų rengėjai kartu su Centro vadovybės atstovu kokybei peržiūri ir, esant poreikiui,
keičia (pastebėjus klaidas arba neatitiktis, pasikeitus teisės aktams, pasikeitus teikiamoms
paslaugoms arba vadovaujantis vidaus ar išorės audito ataskaita). Viena svarbiausių kokybės
vadybos sistemos tobulinimo priemonių – atliekami vidaus ir išorės auditai. Auditai padeda
užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų, nustato stipriąsias ir silpnąsias vietas,
skatina nuolatinį darbuotojų bei procesų tobulėjimą. Išorės ir vidaus auditų išvados patvirtino,
kad kokybės vadybos sistema Centre sėkmingai funkcionuoja ir yra kasdieninis darbo įrankis
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– darbuotojai, vykdydami kasdienius darbus, vadovaujasi šios sistemos procedūromis ir darbo
instrukcijomis.
4.

4.1.

Korupcijos
prevencijos
įstatymo
6 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas
kriterijus – „Veikla yra susijusi su
leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių
papildomų
teisių
suteikimu
ar
apribojimu“
Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga
Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Centras yra
įstatymų ir kitų teisės norminių aktų
reguliuojančioji institucija, vykdanti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją
pagrindu priėmė būtinus teisės aktus,
kontrolę. Remiantis Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje pateikta
nustatančius / detalizuojančius leidimų,
reguliuojamosios kontrolės sąvokos apibrėžtimi, reguliuojamoji kontrolė apima ir veiklos
licencijų, lengvatų, nuolaidų, kitokių
įteisinimą. Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 57 dalyje nustatyta, kad veiklos
papildomų teisių išdavimo / neišdavimo
įteisinimas – veiklos registravimas arba licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas.
arba suteikimo / nesuteikimo, teisinės
atsakomybės, kitų teisinio / ekonominio
Veiklos registravimas – supaprastinta tvarka reguliuojančiosios institucijos sprendimu
poveikio priemonių procedūras? Ar šiuose
asmeniui suteikta teisė vykdyti veiklą, padarant įrašą Registre ar LIS (Radiacinės saugos
teisės aktuose aiškiai ir tiksliai
įstatymo 2 straipsnio 58 dalis).
reglamentuojama
administracinės
Licencija – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas arba
procedūros eiga, terminai, nustatyti
Registro ar LIS įrašas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė vykdyti veiklą šiame dokumente arba
konkretūs,
objektyviai
pamatuojami Taip įraše nustatytomis veiklos sąlygomis (Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 29 dalis).
reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems
Laikinasis leidimas – reguliuojančiosios institucijos asmeniui išduodamas dokumentas
asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų
arba Registro ar LIS įrašas, kuriuo suteikiama teisė asmeniui, turinčiam Europos Sąjungos
teisiniam statusui, asmenų pateikiamiems
valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą dokumentą, kuriuo
dokumentams ir kt.)?
suteikiama teisė vykdyti veiklą, laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti tokią veiklą šiame
dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis (Radiacinės saugos įstatymo
2 straipsnio 29 dalis).
Atitinkamai Centro nuostatų 2 punkte apibrėžta Centro paskirtis. Centro veiklos tikslai
nustatyti Centro nuostatų 9 punkte. Centras, siekdamas nustatytų veiklos tikslų, vykdo
Radiacinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, kurios detalizuotos
Centro nuostatų 10 punkte. Centro nuostatų 10.1.1.6 ir 10.1.1.7 papunkčiuose nurodytos
Centro vykdomos veiklos registravimo ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo funkcijos.
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Centro direktorius priėmė šiuos teisės aktus, taip pat Centras parengė dokumentus,
detalizuojančius Veiklos įteisinimą reglamentuojančias Radiacinės saugos įstatymo
IV skyriaus ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
nuostatas:
1) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti,
rengimo tvarkos aprašą, kuris detalizuoja ir paaiškina Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatytą dokumentų, būtinų veiklai registruoti
ir licencijai ar laikinajam leidimui gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti,
rengimo ir teikimo tvarką;
2) VĮVRS nuostatus (žr. 1 priedą), kurių 7.2 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS turi
vykdyti veiklos įteisinimą. VĮVRS nuostatų 8.9, 8.10 ir 8.11 papunkčiuose nustatytos VĮVRS
vykdomos veiklos įteisinimo funkcijos;
3) Centro kokybės vadybos sistemos procedūrą P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą), kuri skirta detaliai aprašyti
VĮVRS veiksmus, atliekamus vykdant veiklos registravimą bei patikslinimą, licencijos ar
laikinojo leidimo išdavimą ir patikslinimą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo
sustabdymą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą, veiklos
registravimo panaikinimą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo panaikinimą, registruotos
veiklos duomenų pakeitimą, licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimą.
Kiekvienas VĮVRS valstybės tarnautojas ir darbuotojas, vykdantis ar dalyvaujantis veiklos
įteisinimo procese, jam pavestas užduotis veiklos įteisinimo srityje gali vykdyti tik pasirašęs
Centro kokybės vadybos sistemos procedūros P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ 5 ir 6 prieduose nustatytos formos
nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. VĮVRS valstybės tarnautojas ar
darbuotojas, pasirašydamas nešališkumo deklaraciją, pasižada objektyviai, dalykiškai, be
išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis nešališkumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti pareigas. VĮVRS
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pasirašydamas konfidencialumo pasižadėjimą, pasižada
saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su veiklos
licencijavimu susijusią informaciją, kuri jam taps žinoma, atliekant pareigas;
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4) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukciją DI-01 (P-09) „Veiklos registravimo
panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo
panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą), kuri skirta aprašyti, kaip registruojami,
peržiūrimi, vertinami prašymai sustabdyti veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais,
licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo
sustabdymą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti veiklos
registravimą ir su jais pateikti dokumentai bei priimamas atitinkamas sprendimas;
5) administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos
registravimas ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimas yra administracinės paslaugos,
VĮVRS PASIS pildo atitinkamus administracinių paslaugų teikimo aprašymus, kurie
skelbiami viešai interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje
„Paslaugos“ pateikiamos aktyvios tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių
paslaugų teikimo aprašymus, pateiktus PASIS:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą);
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 5 priedą);
c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 6 priedą);
6) VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (žr. 7 priedą), kurio 14–17
punktuose nustatytos su veiklos įteisinimu susijusios funkcijos, kurias vykdo VĮVRS
vyriausiasis specialistas.
• Veiklos registravimo, licencijos ar laikinojo leidimo paslaugos teikimo aprašymas:
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1.1. VĮVRS per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos
išnagrinėja veiklai registruoti, licencijai ar laikinajam leidimui gauti pateiktus dokumentus ir,
jeigu dokumentai atitinka reikalavimus, juos perduoda RSPS;
1.2. RSPS atlieka pareiškėjo pasirengimo vykdyti veiklą patikrinimą ir parengia
patikrinimo aktą;
1.3. VĮVRS, atsižvelgęs į išnagrinėtus dokumentus ir patikrinimo akto išvadas, Centro
direktoriui teikia siūlymą registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba
motyvuotai atsisakyti registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą;
1.4. atsižvelgdamas į VĮVRS vedėjo ir Centro direktoriaus pavaduotojo vizuotą VĮVRS
vyriausiojo specialisto siūlymą registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba
motyvuotai atsisakyti registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą, Centro
direktorius priima sprendimą registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba
motyvuotai atsisako registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą;
1.5. Centro direktoriui priėmus sprendimą registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį
leidimą, pareiškėjas informuojamas apie jo pareigą sumokėti valstybės rinkliavą;
1.6. VĮVRS, nustatęs, kad sumokėta valstybės rinkliava, formuoja įrašą Registre ir
duomenis apie registruotą veiklą, išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą siunčia LIS.
• 2020 m. – 2021 m. I pusm. veiklos įteisinimo statistiniai duomenys:
1. 2020 m. – 2021 m. I pusm. registruota veiklų:
Registruota veiklų

2020 m.
735*

2021 m.
I pusm.
33

*2020 m. Centras registravo 689 veiklas ir atitinkamai panaikino 689 licencijų galiojimą, įgyvendindamas
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalies
nuostatą (nustatančią, kad kai asmuo vykdė Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos
veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą pagal licenciją, išduotą Centro iki Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII1019 pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, Centras per 2 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos tokias licencijas
buvo įpareigotas atitinkamai pakeisti arba panaikinti jų galiojimą ir tokias veiklas registruoti).

2. Pagal licencijų rūšis 2020 m. – 2021 m. I pusm. išduota licencijų:
Eil.
Licencijos rūšis
2020 m.
Nr.

2021 m.
I pusm.
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1.

2.
3.
4.

licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti),
saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų
atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų
atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas;
licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;
licencija vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar)
radioaktyviąsias atliekas;
licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės
aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją
Viso:

28

27

10

1

1

0

0

0

39

28

3. Pagal laikinųjų leidimų rūšis 2020 m. – 2021 m. I pusm. išduota laikinųjų leidimų:
Eil.
Laikinojo leidimo rūšis
2020 m.
2021 m.
Nr.
I pusm.
1.
laikinasis leidimas gaminti, naudoti (taip pat
pakartotinai
naudoti),
saugoti,
perdirbti
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti
0
0
(atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti
pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti)
radioaktyviąsias atliekas;
2.
laikinasis leidimas prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir
1
0
remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;
3.
laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
0
0
(ar) radioaktyviąsias atliekas;
4.
laikinasis leidimas vykdyti veiklą jonizuojančiosios
0
0
spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją
Viso:
1
0
4. Panaikintas veiklos registravimas:
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2020 m

2021 m. I pusm.

14

26

Panaikintas galiojimas

4.

Panaikintas galiojimo
sustabdymas

3.

Sustabdytas galiojimas

2.

licencija gaminti, naudoti (taip pat
pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir
(ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų
atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį
radioaktyviųjų
atliekų
apdorojimą,
saugoti) radioaktyviąsias atliekas;
licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir
remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinius;
licencija vežti radioaktyviąsias medžiagas
ir (ar) radioaktyviąsias atliekas;
licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios
spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį,
turintį licenciją
Viso

Panaikintas galiojimas

1.

Licencijos rūšis

Panaikintas galiojimo
sustabdymas

Eil.
Nr.

Sustabdytas galiojimas

5. Pagal licencijų rūšis sustabdyta licencijų, panaikintas licencijų galiojimo sustabdymas,
panaikintas licencijų galiojimas:
2020 m.
2021 m. I pusm.

5

3

694

1

1

8

1

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

699**

2

1

8

**2020 m. Centras panaikino 689 licencijų galiojimą, įgyvendindamas Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII1019 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalies nuostatą (nustatančią, kad kai asmuo vykdė Radiacinės saugos
įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą pagal licenciją, išduotą Centro
iki Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo įsigaliojimo, Centras per 2 metus nuo šio
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įstatymo įsigaliojimo dienos tokias licencijas buvo įpareigotas atitinkamai pakeisti arba panaikinti jų galiojimą
ir tokias veiklas registruoti). 2020 m. buvo panaikintas 10 licencijų galiojimas licencijų turėtojų prašymu pagal
Radiacinės saugos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punktą (licencijos turėtojui nusprendus nutraukti veiklą ir
Centrui pateikus prašymą panaikinti licencijos galiojimą).

Panaikintas galiojimas

4.

Panaikintas galiojimo
sustabdymas

3.

Sustabdytas galiojimas

2.

laikinasis leidimas gaminti, naudoti (taip pat
pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir
(ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų
atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį
radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti)
radioaktyviąsias atliekas;
laikinasis leidimas prekiauti, montuoti,
prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius;
laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias
medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas;
laikinasis
leidimas
vykdyti
veiklą
jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje
pas kitą asmenį, turintį licenciją
Viso

Panaikintas galiojimas

1.

Laikinojo leidimo rūšis

Panaikintas galiojimo
sustabdymas

Eil.
Nr.

Sustabdytas galiojimas

6. Pagal laikinųjų leidimų rūšis sustabdyta licencijų, panaikintas licencijų galiojimo
sustabdymas, panaikintas licencijų galiojimas:
2020 m.
2021 m. I pusm.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4.2.

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Radiacinės saugos įstatymo ir
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių nuostatas išsamiai
detalizuoja Centro direktoriaus priimti teisės aktai, taip pat Centro parengti dokumentai,
reglamentuojantys veiklos įteisinimą, kurie aiškiai ir tiksliai detalizuoja administracinės
procedūros eigą, terminus, nustatyto konkrečius reikalavimus asmenims ir jų pateikiamiems
dokumentams.
Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Centras yra
reguliuojančioji institucija, vykdanti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją
kontrolę. Remiantis Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje pateikta
reguliuojamosios kontrolės sąvokos apibrėžtimi, reguliuojamoji kontrolė apima ir veiklos
įteisinimą. Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 57 dalyje nustatyta, kad veiklos
įteisinimas – veiklos registravimas arba licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės
aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti leidimus,
licencijas ir kitus dokumentus išduodantys /
neišduodantys, teisinę atsakomybę ir kitas
teisinio / ekonominio poveikio priemones
taikantys subjektai (įstaigos padaliniai,
valstybės tarnautojai ar darbuotojai), ar
išsamiai
apibrėžta
šių
subjektų
kompetencija? Ar šiems subjektams
nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo
nuožiūra?

Atitinkamai Centro nuostatų 2 punkte apibrėžta Centro paskirtis. Centro veiklos tikslai
nustatyti Centro nuostatų 9 punkte. Centras, siekdamas nustatytų veiklos tikslų, vykdo
Radiacinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, kurios detalizuotos
Centro nuostatų 10 punkte. Centro nuostatų 10.1.1.6 ir 10.1.1.7 papunkčiuose nurodytos
Centro vykdomos veiklos registravimo ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo funkcijos.
Taip
Centras įteisina veiklą vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymu, Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėmis ir Dokumentų, būtinų veiklai
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašu, kuris
detalizuoja ir paaiškina Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo
taisyklėse nustatytą dokumentų, būtinų veiklai registruoti ir licencijai ar laikinajam leidimui
gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti, rengimo ir teikimo tvarką.
• Centro direktorius priėmė šiuos teisės aktus, taip pat Centras parengė dokumentus,
detalizuojančius Veiklos įteisinimą reglamentuojančias Radiacinės saugos įstatymo
IV skyriaus ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
nuostatas, kuriuose VĮVRS įgaliotas vykdyti veiklos įteisinimo funkcijas ir išsamiai nustatyta
VĮVRS kompetencija veiklos įteisinimo srityje:
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1) VĮVRS nuostatus (žr. 1 priedą), kurių 7.2 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS turi
vykdyti veiklos įteisinimą. VĮVRS nuostatų 8.9, 8.10 ir 8.11 papunkčiuose nustatyta, kad
VĮVRS atlieka šias funkcijas:
a) nagrinėja ir vertina veiklos įteisinimo dokumentus ir teikia (Centro direktoriui)
siūlymus dėl veiklos įteisinimo sprendimų priėmimo;
b) registruoja paraiškas ir prašymus dėl veiklos įteisinimo Registre ir tvarko jame
duomenis apie registruotą veiklą, išduotas, patikslintas licencijas ir laikinuosius leidimus,
sustabdytą jų galiojimą, panaikintą galiojimo sustabdymą ar panaikintą galiojimą, pakeistus
registruotus veiklos duomenis, pakeistus licencijos ar laikinųjų leidimų priedus;
c) teikia informaciją apie registruotą veiklą, išduotas ir patikslintas licencijas ar
laikinuosius leidimus LIS ir skelbia Centro interneto svetainėje;
2) Centro kokybės vadybos sistemos procedūrą P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą);
3) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukciją DI-01 (P-09) „Veiklos registravimo
panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo
panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą).
4) administracinių paslaugų teikimo aprašymus. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos
registravimas ir licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimas yra administracinės paslaugos,
VĮVRS PASIS pildo atitinkamus administracinių paslaugų teikimo aprašymus, kurie
skelbiami viešai interneto svetainėje www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje
„Paslaugos“ pateikiamos aktyvios tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių
paslaugų teikimo aprašymus, pateiktus PASIS:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą);
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 5 priedą);
c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
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galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 6 priedą);
5) VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (žr. 7 priedą), kurio 14–17
punktuose nustatytos su veiklos įteisinimu susijusios funkcijos, kurias vykdo VĮVRS
vyriausiasis specialistas:
a) nagrinėja ir vertina gautus dokumentus veiklai įteisinti bei teikia siūlymus Centro
direktoriui sprendimams dėl veiklos įteisinimo priimti;
b) registruoja gautas paraiškas ir prašymus veiklai įteisinti bei tvarko šių paraiškų ir
prašymų registravimą Registre;
c) teikia duomenis apie veiklos įteisinimą valstybės įmonės Registrų centro tvarkomai LIS
ir Centro interneto svetainei;
d) tvarko, atnaujina ir teikia skelbti Centro interneto svetainėje savo veiklą Lietuvos
Respublikoje įteisinusių paslaugų teikėjų, kurie techniškai prižiūri ir remontuoja
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašus.

4.3.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės
aktai suteikia įgaliojimus išduoti / suteikti
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus,
taikyti teisinę atsakomybę, kitas teisinio /
ekonominio poveikio priemones kolegialiai
institucijai? Jei taip, ar teisės aktai detaliai
reglamentuoja
kolegialios
institucijos
sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių
skyrimo,
administracinės
procedūros
sprendimo priėmimo tvarką? Ar šie teisės
aktai numato kolegialios institucijos narių

Ne

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Centro direktoriaus priimtuose
teisės aktuose, taip pat Centro parengtuose dokumentuose, detalizuojančiuose veiklos
įteisinimą, VĮVRS įgaliotas vykdyti veiklos įteisinimo funkcijas ir išsamiai nustatyta VĮVRS
kompetencija veiklos įteisinimo srityje. VĮVRS ir VĮVRS valstybės tarnautojams ir
darbuotojams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra.
Centro direktoriaus priimtuose teisės aktuose, taip pat Centro parengtuose dokumentuose,
detalizuojančiuose veiklos įteisinimą, VĮVRS įgaliotas vykdyti veiklos įteisinimo funkcijas.
Kolegiali institucija nėra įgaliota vykdyti veiklos įteisinimo.
Atsižvelgdamas į VĮVRS vedėjo ir Centro direktoriaus pavaduotojo vizuotą VĮVRS
vyriausiojo specialisto siūlymą registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba
motyvuotai atsisakyti registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą, Centro
direktorius priima sprendimą registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba
motyvuotai atsisako registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą.
• Centro direktoriaus priimti teisės aktai, taip pat Centro parengti dokumentai,
įgyvendinantys Veiklos įteisinimą reglamentuojančias Radiacinės saugos įstatymo
IV skyriaus ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
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individualią atsakomybę
sprendimus?

už

priimtus

nuostatas, kurie suteikia įgaliojimus VĮVRS vykdyti veiklos įteisinimo funkcijas ir išsamiai
nustato VĮVRS kompetenciją veiklos įteisinimo srityje:
1) VĮVRS nuostatai (žr. 1 priedą), kurių 7.2 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS turi vykdyti
veiklos įteisinimą. VĮVRS nuostatų 8.9, 8.10 ir 8.11 papunkčiuose nustatyta, kad VĮVRS
atlieka šias funkcijas:
a) nagrinėja ir vertina veiklos įteisinimo dokumentus ir teikia (Centro direktoriui)
siūlymus dėl veiklos įteisinimo sprendimų priėmimo;
b) registruoja paraiškas ir prašymus dėl veiklos įteisinimo Registre ir tvarko jame
duomenis apie registruotą veiklą, išduotas, patikslintas licencijas ir laikinuosius leidimus,
sustabdytą jų galiojimą, panaikintą galiojimo sustabdymą ar panaikintą galiojimą, pakeistus
registruotus veiklos duomenis, pakeistus licencijos ar laikinųjų leidimų priedus;
c) teikia informaciją apie registruotą veiklą, išduotas ir patikslintas licencijas ar
laikinuosius leidimus LIS ir skelbia Centro interneto svetainėje;
2) Centro kokybės vadybos sistemos procedūra P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą);
3) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcija DI-01 (P-09) „Veiklos registravimo
panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo
panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą);
4) administracinių paslaugų teikimo aprašymai. VĮVRS PASIS pildo atitinkamus
administracinių paslaugų teikimo aprašymus, kurie skelbiami viešai interneto svetainėje
www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ pateikiamos aktyvios
tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymus,
pateiktus PASIS:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą);
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 5 priedą);
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c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 6 priedą);

4.4.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės
aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai,
kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas
išduoti / neišduoti leidimus, licencijas ir
kitus dokumentus?

5) VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas (žr. 7 priedą), kurio 14–17
punktuose nustatytos su veiklos įteisinimu susijusios funkcijos, kurias vykdo VĮVRS
vyriausiasis specialistas.
• Registruojant veiklą, veiklos registravimo kriterijai nustatyti:
1) Radiacinės saugos įstatyme. Vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo
13 straipsnio 1 dalimi, asmuo, atitinkantis Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje
nustatytus reikalavimus, planuojantis vykdyti Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame
Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą, turi pateikti Centrui veiklai registruoti
būtinus dokumentus, nurodytus Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
įteisinimo taisyklėse. Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatyti atsisakymo
registruoti veiklą kriterijai;
2) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse, kurios
reglamentuoja licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimą, licencijų ar laikinųjų leidimų
patikslinimą, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo
panaikinimą, galiojimo panaikinimą, licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimą, taip pat
Taip įspėjimo apie galimą licencijos, laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą dėl pažeidimų tvarką.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių IV skyriuje nurodyti
dokumentai, kuriuos reikia pateikti Centrui veiklai registruoti;
3) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti,
rengimo tvarkos apraše, kuris detalizuoja ir paaiškina Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatytą dokumentų, būtinų licencijai ar
laikinajam leidimui gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti, rengimo ir teikimo
tvarką.
Veiklos registravimo kriterijai yra detalizuoti ir aiškūs. Kriterijai apima šiuos aspektus:
1) asmuo, planuojantis vykdyti Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame
Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą, turi atitikti Radiacinės saugos įstatymo
12 staripsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus;
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2) asmuo, planuojantis vykdyti Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame
Registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklą, turi pateikti Centrui veiklai registruoti
būtinus dokumentus, nurodytus Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
įteisinimo taisyklėse (Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis). Dokumentais turi būti
įrodoma, kad yra pasirengta vykdyti pagrįstą veiklą su konkrečiais jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais ir vykdant tokią veiklą bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė
sauga.
Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad veikla registruojama
neterminuotam laikui.
• Išduodant licencijas ir laikinuosius leidimus, jų išdavimo kriterijai nustatyti:
1) Radiacinės saugos įstatyme. Vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo
14 straipsnio 1 dalimi, asmuo, atitinkantis Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje
nustatytus reikalavimus, norintis gauti Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2,
3 ar 5 punktuose nustatytos rūšies licenciją ar laikinąjį leidimą, turi pateikti Centrui licencijai
ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, nurodytus Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse. Radiacinės saugos įstatymo 14 straipsnio 3
dalyje nustatyti atsisakymo išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą kriterijai;
2) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse, kurios
reglamentuoja veiklos registravimą, registruotos veiklos duomenų patikslinimą, veiklos
registravimo panaikinimą, registruotos veiklos duomenų pakeitimą, taip pat įspėjimo apie
galimą veiklos registravimo panaikinimą dėl pažeidimų tvarką. Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių V skyriuje nurodyti licencijai ar laikinajam
leidimui išduoti būtini dokumentai, kuriuos reikia pateikti Centrui;
3) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti,
rengimo tvarkos apraše, kuris detalizuoja ir paaiškina Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nustatytą dokumentų, būtinų veiklai registruoti
veiklą, rengimo ir teikimo tvarką.
Licencijos ir laikinojo leidimo išdavimo kriterijai yra detalizuoti ir aiškūs. Kriterijai
apima šiuos aspektus:
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1) asmuo, planuojantis vykdyti veiklą, nenurodytą Radiacinės saugos įstatymo 1 priede
pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše (kuriai vykdyti reikia turėti Radiacinės saugos
įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytų rūšių licenciją ar laikinąjį
leidimą), turi atitikti Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus
reikalavimus;
2) asmuo, norintis gauti Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5
punktuose nurodytų rūšių licenciją ar laikinąjį leidimą, turi pateikti Centrui licencijai ar
laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus, nurodytus Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse (Radiacinės saugos įstatymo 14 straipsnio
1 dalis). Licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinais dokumentais turi būti įrodoma, kad
yra pasirengta vykdyti pagrįstą veiklą su konkrečiais jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais ir vykdant tokią veiklą bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga.
Radiacinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad:
1) licencija išduodama neterminuotam laikui;
2) laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato ir veiklos vykdymo laikinumą vertina
Centras, atsižvelgdamas į tokios veiklos ypatumus, vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą
ir tęstinumą.
Radiacinės saugos įstatymo 12 staripsnio 5 dalyje nustatyta, kad asmuo, planuojantis
vykdyti veiklą, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) turėti atitinkamai veiklos rūšiai įrengtas darbo vietas ir (ar) patalpas, atitinkančias teisės
aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus;
2) turėti radiacinės ir (ar) fizinės saugos priemones (teisines, organizacines ir technines),
atitinkančias teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus;
3) turėti 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 Radiacinės
saugos įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka.
• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad teisės aktuose,
reglamentuojančiuose veiklos įteisinimą įtvirtinti aiškūs kriterijai, kuriais vadovaujantis
priimami sprendimai registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą.
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4.4.1.

Ar numatyti konkretūs administracinės
procedūros sprendimų priėmimo terminai?

Vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Centras per 30
kalendorinių dienų nuo visų, išsamių ir tinkamai įformintų veiklai registruoti būtinų
dokumentų gavimo dienos registruoja veiklą arba per šį terminą motyvuotai atsisako
registruoti veiklą ir apie tai raštu informuoja prašymą registruoti veiklą pateikusį asmenį.
Atitinkamai vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Centras
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 asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį
leidimą.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 40 punkte
nustatyta, kad reguliuojančioji institucija, gavusi informaciją apie duomenų pasikeitimą iš
Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro, ne vėliau kaip per
10 darbo dienų duomenis patikslina savo iniciatyva ir apie tai Taisyklių 3 punkte nurodytu
būdu informuoja asmenį, kurio duomenys buvo patikslinti. Jeigu reguliuojančioji institucija
per 10 darbo dienų nuo asmens duomenų pasikeitimo neinformavo asmens, kurio duomenys
Taip yra pasikeitę, apie licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimą, asmuo gali pats kreiptis į
reguliuojančiąją instituciją su prašymu patikslinti licenciją ar laikinąjį leidimą.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 42 punkte
nustatyta, kad išnagrinėjusi licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo pateiktą prašymą pakeisti
licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir dokumentus, reguliuojančioji institucija ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų būtinų dokumentų gavimo dienos
priima sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimo ir apie tai informuoja
pareiškėją.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 45 punkte
nustatyta, kad reguliuojančioji institucija, išnagrinėjusi paaiškinimą, kaip pažeidimai buvo
pašalinti, ir dokumentus, patvirtinančius, kad pažeidimai buvo pašalinti, ir nustačiusi, kad
pažeidimai, dėl kurių licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas buvo įspėtas apie galimą
licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, buvo pašalinti, apie tai ne vėliau kaip
per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos informuoja licencijos ar laikinojo leidimo
turėtoją.
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 50 punkte
nustatyta, kad apie sprendimą sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti
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4.5.

galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą reguliuojančioji institucija per 3 darbo dienas nuo
atitinkamo sprendimo priėmimo dienos informuoja licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją.
Ar teisinis reglamentavimas užtikrina
• Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą, užtikrina veiklos įteisinimo
veiklos ar atskirų tokios veiklos subjektų
skaidrumą tokiomis priemonėmis:
santykių skaidrumą?
1) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 3 punkte
nustatyta, kad pareiškėjas, kreipdamasis į reguliuojančiąją instituciją dėl veiklos įteisinimo,
registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo, registruotos
veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimo, veiklos registravimo
panaikinimo, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir jų galiojimo panaikinimo, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo
sustabdymo termino pratęsimo, termino pažeidimams pašalinti pratęsimo, Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nurodytus dokumentus ar
informaciją (lietuvių kalba arba pateikdamas dokumentų vertimą į lietuvių kalbą) gali pateikti
ir gauti reguliuojančiosios institucijos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją
tiesiogiai kreipdamasis į reguliuojančiąją instituciją 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
Taip centrą. Reguliuojančioji institucija teikia jos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią
informaciją, pasirinkdama tokį informavimo būdą, kuris atitinka pareiškėjo dokumentų ar
informacijos pateikimo būdą, ar informuoja tokiu būdu, kurį nurodė pareiškėjas, arba
abipusiškai suderintu būdu;
2) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 7 punkte
nustatyta, kad Centras registruoja pareiškėjo planuojamą vykdyti veiklą (-as), nurodytą (-as)
Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, išduoda
Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytų rūšių
licencijas ar laikinuosius leidimus, patikslina registruotos veiklos duomenis arba licencijas ar
laikinuosius leidimus, panaikina veiklos registravimą, sustabdo licencijų ar laikinųjų leidimų
galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, pakeičia registruotos
veiklos duomenis arba pakeičia licencijų ar laikinųjų leidimų priedus, naudodamasis Registru.
Asmens, vykdančio registruotą veiklą, arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo prašymu
jam išduodami Registro įrašų išrašai;
3) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 9 punkte
nustatyta, kad Reguliuojančioji institucija informaciją apie veiklos registravimą arba veiklos

34

registravimo panaikinimą, registruotos veiklos duomenų patikslinimą, taip pat apie išduotas,
patikslintas licencijas ar laikinuosius leidimus, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo
sustabdymą, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų ar
laikinųjų leidimų galiojimo panaikinimą skelbia reguliuojančiosios institucijos interneto
svetainėje;
4) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 10 punkte
nustatyta, kad reguliuojančioji institucija registruotos veiklos, licencijų ar laikinųjų leidimų
duomenis įrašo LIS vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
29 straipsniu;
5) Kiekvienas VĮVRS valstybės tarnautojas ir darbuotojas, vykdantis ar dalyvaujantis
veiklos įteisinimo procese, jam pavestas užduotis veiklos įteisinimo srityje gali vykdyti tik
pasirašęs Centro kokybės vadybos sistemos procedūros P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą) 5 ir 6 prieduose nustatytos
formos nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. VĮVRS valstybės tarnautojas
ar darbuotojas, pasirašydamas nešališkumo deklaraciją, pasižada objektyviai, dalykiškai, be
išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis nešališkumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti pareigas. VĮVRS
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, pasirašydamas konfidencialumo pasižadėjimą, pasižada
saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su veiklos
licencijavimu susijusią informaciją, kuri jam taps žinoma, atliekant pareigas.
• Veiklos įteisinimo skaidrumą užtikrina veiklos įteisinimo administracinių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę:
1) asmuo, norintis gauti Centro išduodamą licenciją, ją patikslinti, pakeisti jos priedą,
sustabdyti galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą, naudodamasis
administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“, gali
pateikti paraišką ir tokiu būdu užsisakyti elektroninę administracinę paslaugą. Asmuo,
naudodamasis šiuo administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu, gali pasitikrinti
užsakytos paslaugos būseną;
2) pagal Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašą
parengti administracinių paslaugų teikimo aprašymai skelbiami viešai interneto
svetainėje www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ pateikiamos
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4.5.1.

4.6.

aktyvios tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymus,
pateiktus PASIS.
Ar teisinis reglamentavimas nesukuria
Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę ir fizinę saugą, visiems asmenims (kaip jie
nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas kai
apibrėžti Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje) taikomi vadovaujantis
kuriems tokios veiklos subjektams) ar
nediskriminavimo principu ir suteikia visiems asmenims lygias ir sąžiningas sąlygas vykdyti
diskriminuojančių sąlygų tam tikroje
veiklą.
srityje veikiantiems subjektams?
Vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, asmuo, atitinkantis
Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, planuojantis
vykdyti Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše
nurodytą veiklą, turi pateikti Centrui veiklai registruoti būtinus dokumentus, nurodytus
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse.
Atitinkamai vadovaudamasis Radiacinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, asmuo,
atitinkantis Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus,
norintis gauti Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 5 punktuose
Taip nustatytos rūšies licenciją ar laikinąjį leidimą, turi pateikti Centrui licencijai ar laikinajam
leidimui išduoti būtinus dokumentus, nurodytus Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais įteisinimo taisyklėse.
Radiacinės saugos įstatymo 12 staripsnio 5 dalyje nustatyta, kad asmuo, planuojantis
vykdyti veiklą, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) turėti atitinkamai veiklos rūšiai įrengtas darbo vietas ir (ar) patalpas, atitinkančias teisės
aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus;
2) turėti radiacinės ir (ar) fizinės saugos priemones (teisines, organizacines ir technines),
atitinkančias teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus;
3) turėti 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 Radiacinės
saugos įstatymo 26 straipsnyje nustatyta tvarka.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės
• Teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę saugą, atskirtas sprendimų dėl
aktuose atskirtas sprendimo išduoti /
veiklos registravimo, licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimo priėmimo ir veiklos priežiūros
neišduoti leidimus, licencijas ir kitus
Taip bei poveikio priemonių taikymo funkcijų įgyvendinimas.
dokumentus priėmimo ir licencijuojamos ar
kitokios veiklos priežiūros / kontrolės bei
sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas?
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4.7.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje
reglamentuota sprendimų išduoti /
neišduoti leidimus, licencijas ir kitus
dokumentus priėmimo proceso vidaus
kontrolės
(prevencinės,
einamosios,
paskesniosios) procedūros?

Asmenų pateiktus dokumentus nagrinėja ir siūlymus dėl sprendimų dėl veiklos
registravimo, licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimo priėmimo Centro direktoriui teikia
VĮVRS skyrius.
VĮVRS nuostatų (žr. 1 priedą) 7.2 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS turi vykdyti veiklos
įteisinimą. VĮVRS nuostatų 8.9 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS nagrinėja ir vertina veiklos
įteisinimo dokumentus ir teikia (Centro direktoriui) siūlymus dėl veiklos įteisinimo
sprendimų priėmimo.
VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo (žr. 7 priedą) 14 punkte nustatyta,
kad VĮVRS vyriausiasis specialistas nagrinėja ir vertina gautus dokumentus veiklai įteisinti
bei teikia siūlymus Centro direktoriui sprendimams dėl veiklos įteisinimo priimti.
Radiacinės saugos priežiūrą vykdo RSPS Radiacinės saugos įstatyme ir Valstybinės
radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“,
nustatyta tvarka.
Centro nuostatų 21–24 punktuose nustatyta Centro vidaus administravimo kontrolės
tvarka. Centro finansų kontrolę atlieka Centro direktoriaus paskirti Centro valstybės
tarnautojai ar darbuotojai. Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės
kontrolė. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos
vidaus audito padalinys. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę pagal
kompetenciją atlieka Centro direktorius ir Sveikatos apsaugos ministerija.
Centro darbo reglamento (žr. 8 priedą) 39.1 papunktyje nustatyta, kad prieš Centro
direktoriui teikiant pasirašyti dokumentą (jeigu nenumatyta speciali tvarka) – jį dokumentų
Taip valdymo sistemoje vizuoja dokumentą rengusio skyriaus vedėjas (jeigu dokumentas susijęs
su kito skyriaus veikla, jį vizuoja atitinkamo skyriaus vedėjas; jeigu dokumentas susijęs su
Centro padaliniams nepriklausančio valstybės tarnautojo veikla, jį vizuoja Centro padaliniui
nepriklausantis valstybės tarnautojas) ir EASD direktorius (jeigu dokumentas susijęs su
EASD veikla) arba direktoriaus pavaduotojas pagal nustatytą administravimo sritį.
Vizuodami dokumentą, valstybės tarnautojai ir darbuotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę
su dokumentu, jam pritaria ir prisiima atsakomybę pagal kompetenciją.
Pasitarimų metu Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir parengtų
dokumentų atžvilgiu yra vykdoma kontrolė, turinti tiek prevencinės, tiek einamosios ir
paskesniosios kontrolės požymių. Centro darbo reglamento 18 punkte nustatyta, kad Centro
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veiklos klausimai aptariami kartą per savaitę (penktadieniais) Centro direktoriaus
kviečiamuose pasitarimuose, kuriuose dalyvauja Centro direktorius, Centro direktoriaus
pavaduotojas, Centro padalinių vadovai, Centro vyriausiasis specialistas (teisininkas),
FVBRS specialistas ir kiti Centro direktoriaus pakviesti valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
Vadovaujantis Centro darbo reglamento 19 punktu, VĮVRS kartą per savaitę aptaria
veiklos įteisinimo klausimus pasitarime. Pasitarimų metu VĮVRS darbuotojų veiksmų ir
parengtų dokumentų atžvilgiu yra vykdoma kontrolė, turinti tiek prevencinės, tiek einamosios
ir paskesniosios kontrolės požymių.
VĮVRS nuostatų (žr. 1 priedą) V skyriuje reglamentuojamas VĮVRS darbo
organizavimas. VĮVRS nuostatų 11 punkte nustatyta, kad VĮVRS vadovauja vedėjas, kurį
Centro direktorius priima ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
VĮVRS vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui. VĮVRS nuostatų
12 punkte nustatyta, kad VĮVRS vedėjas planuoja, organizuoja, koordinuoja VĮVRS veiklą,
paskirsto užduotis VĮVRS valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja
dokumentų projektus, užtikrina VĮVRS valstybės tarnautojų darbo drausmę ir atsako už
VĮVRS priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. VĮVRS valstybės tarnautojai yra
tiesiogiai pavaldūs VĮVRS vedėjui. VĮVRS valstybės tarnautojai atsiskaito už atliktą darbą
VĮVRS vedėjui nustatytais terminais ir tvarka.

4.8.

4.9.

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad Centre nustatytos ir
vykdomos prevencinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės požymių turinčios procedūros
veiklos įteisinimo srityje.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje,
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Centre taisyklių (žr. 11 priedą) 40
išduodant / neišduodant leidimus,
punkte nustatyta, kad Centre vieno langelio principu asmenis aptarnauja Centro direktoriaus
licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant / Taip paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą.
nesuteikiant kitokias papildomas teises,
taikomas „vieno langelio“ principas?
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje,
Centras, vykdydamas veiklos įteisinimą, taiko informacines technologijas, teikia kai
išduodant / neišduodant leidimus,
kurias paslaugas elektroninėje erdvėje:
licencijas lengvatas, nuolaidas, suteikiant /
1) asmuo, norintis gauti Centro išduodamą licenciją, ją patikslinti, pakeisti jos priedą,
Taip
nesuteikiant kitokias papildomas teises,
sustabdyti galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą, naudodamasis
naudojamos informacinės technologijos
administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“, gali
(diegiama / įdiegta e. Valdžios sistema).
pateikti paraišką ir tokiu būdu užsisakyti elektroninę administracinę paslaugą. Asmuo,
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naudodamasis šiuo administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu, gali pasitikrinti
užsakytos paslaugos būseną;
2) pagal Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašą
parengti administracinių paslaugų teikimo aprašymai skelbiami viešai interneto
svetainėje www.lietuva.gov.lt. Centro interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ pateikiamos
aktyvios tiesioginės nuorodos į Centro teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymus,
pateiktus PASIS;
3) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 3 punkte
nustatyta, kad pareiškėjas, kreipdamasis į reguliuojančiąją instituciją dėl veiklos įteisinimo,
registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo, registruotos
veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimo, veiklos registravimo
panaikinimo, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir jų galiojimo panaikinimo, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo
sustabdymo termino pratęsimo, termino pažeidimams pašalinti pratęsimo, Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse nurodytus dokumentus ar
informaciją (lietuvių kalba arba pateikdamas dokumentų vertimą į lietuvių kalbą) gali pateikti
ir gauti reguliuojančiosios institucijos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją
tiesiogiai kreipdamasis į reguliuojančiąją instituciją 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. Reguliuojančioji institucija teikia jos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią
informaciją, pasirinkdama tokį informavimo būdą, kuris atitinka pareiškėjo dokumentų ar
informacijos pateikimo būdą, ar informuoja tokiu būdu, kurį nurodė pareiškėjas, arba
abipusiškai suderintu būdu;
4) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 7 punkte
nustatyta, kad Centras registruoja pareiškėjo planuojamą vykdyti veiklą (-as), nurodytą (-as)
Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše, išduoda
Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytų rūšių
licencijas ar laikinuosius leidimus, patikslina registruotos veiklos duomenis arba licencijas ar
laikinuosius leidimus, panaikina veiklos registravimą, sustabdo licencijų ar laikinųjų leidimų
galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, pakeičia registruotos
veiklos duomenis arba pakeičia licencijų ar laikinųjų leidimų priedus, naudodamasis Registru.
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4.10.

4.11.

Asmens, vykdančio registruotą veiklą, arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo prašymu
jam išduodami Registro įrašų išrašai;
5) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 9 punkte
nustatyta, kad Reguliuojančioji institucija informaciją apie veiklos registravimą arba veiklos
registravimo panaikinimą, registruotos veiklos duomenų patikslinimą, taip pat apie išduotas,
patikslintas licencijas ar laikinuosius leidimus, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo
sustabdymą, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų ar
laikinųjų leidimų galiojimo panaikinimą skelbia reguliuojančiosios institucijos interneto
svetainėje;
6) Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių 10 punkte
nustatyta, kad reguliuojančioji institucija registruotos veiklos, licencijų ar laikinųjų leidimų
duomenis įrašo LIS vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 29 straipsniu.
Informacinių technologijų diegimą ir tobulinimą riboja nepakankamas finansavimas.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės
Vadovaujantis Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
aktuose numatyta subjektų, išduodančių
51 punktu, Centro sprendimas atsisakyti registruoti veiklą, išduoti licenciją ar laikinąjį
leidimus, licencijas ir kitus dokumentus,
leidimą, patikslinti registruotos veiklos duomenis arba licenciją ar laikinąjį leidimą, įspėti apie
veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo
galimą veiklos registravimo panaikinimą, panaikinti veiklos registravimą, įspėti apie galimą
tvarka? Ar buvo gauta asmenų skundų,
licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, sustabdyti licencijos ar laikinojo
pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos Taip leidimo galiojimą, panaikinti jų galiojimo sustabdymą, panaikinti jų galiojimą, pakeisti
dėl leidimus, licencijas ir kitus dokumentus
registruotos veiklos duomenis arba pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą gali būti
išduodančių arba suteikiančių subjektų
apskųstas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių
veiklos / priimtų sprendimų teisėtumo,
bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.
pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios
Asmenų skundų, pranešimų ar kitokio pobūdžio informacijos dėl Centro sprendimų,
informacijos tyrimas?
susijusių su licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimu, teisėtumo ar pagrįstumo gauta nebuvo.
Ar valstybės ar savivaldybės teisės aktai
Teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys veiklos įteisinimą, periodiškai buvo
periodiškai peržiūrimi?
peržiūrimi ir keičiami (nurodomi svarbiausi teisės aktų pakeitimai):
1) Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti,
Taip rengimo tvarkos aprašas pakeistas Centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V71 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl
Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
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2) Centro kokybės vadybos sistemos procedūra P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą) pakeista:
a) Centro direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;
b) Centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-57 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;
c) Centro direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;
3) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcija DI-01 (P-09) „Veiklos
registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo
sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą) pakeista Centro
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Radiacinės saugos centro
direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Radiacinės saugos centro kokybės
vadybos sistemos darbo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo“;
4) VĮVRS PASIS atnaujino atitinkamus administracinių paslaugų teikimo aprašymus:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašymą (žr. 4 priedą), kuris paskutinį kartą atnaujintas 2020 m.
lapkričio 27 d.;
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 5 priedą), kuris paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. lapkričio 29 d.;
c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymą
(žr. 6 priedą), kuris paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. lapkričio 29 d.;
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5) VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas (žr. 7 priedą) buvo patvirtintas
Centro direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl pareigybių aprašymų
patvirtinimo“, pripažįstant netekusiu galios Centro direktoriaus 2020 m. birželio 26 d.
įsakymo Nr. V-45 „Dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.12 papunktį, kuriuo buvo
patvirtintas anksčiau galiojęs VĮVRS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas.

4.11.1. Ar
vykdomas
nustatytų
reglamentavimo spragų ar
taisymas?

• Siekiant įgyvendinti Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo
tvarkos aprašo 5 punkte nustatytą reikalavimą, būtina užtikrinti, kad su veiklos įteisinimu susiję
administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų peržiūrimi ir prireikus atnaujinami,
atsižvelgiant į teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimus.
• Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo nuostatos neatitinka aktualios
redakcijos Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, nuostatų (nurodomi teisės aktai, kurių
pavadinimai yra pasikeitę, ir kt.), tikslinga suderinti Dokumentų, būtinų veiklai su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo nuostatas su
aktualios redakcijos Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, nuostatomis.
teisinio
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, atliekant auditus, atliekant teisės aktų
kolizijų
projektų antikorupcinį vertinimą ir kitais teisės aktų numatytais atvejais nustačius teisinio
reglamentavimo spragas ar kolizijas ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai
pasireikšti, atliekami veiksmai, kuriais siekiama veiksmingai pašalinti teisinio
reglamentavimo spragas ar kolizijas ir kitas priežastis, sudarančias prielaidas korupcijai
pasireikšti.
Siekiant užtikrinti Centro veiklos kokybę ir gerinti veiklos rezultatus, Centre 2009 m.
Taip
įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2008
„Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus, kuri 2018 m. buvo sertifikuota
pagal atnaujinto Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos.
Reikalavimai“ reikalavimus.
Visus Centro kokybės vadybos sistemos dokumentus (įskaitant Centro kokybės vadybos
sistemos procedūrą P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas,
licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais
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išdavimas“ (žr. 2 priedą) ir Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukciją DI-01 (P-09)
„Veiklos registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą)) vieną kartą per
metus jų rengėjai kartu su Centro vadovybės atstovu kokybei peržiūri ir, esant poreikiui,
keičia (pastebėjus klaidas arba neatitiktis, pasikeitus teisės aktams, pasikeitus teikiamoms
paslaugoms arba vadovaujantis vidaus ar išorės audito ataskaita). Viena svarbiausių kokybės
vadybos sistemos tobulinimo priemonių – atliekami vidaus ir išorės auditai. Auditai padeda
užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų, nustato stipriąsias ir silpnąsias vietas,
skatina nuolatinį darbuotojų bei procesų tobulėjimą. Išorės ir vidaus auditų išvados patvirtino,
kad kokybės vadybos sistema Centre sėkmingai funkcionuoja ir yra kasdieninis darbo įrankis
– darbuotojai, vykdydami kasdienius darbus, vadovaujasi šios sistemos procedūromis ir darbo
instrukcijomis.
5.

5.1.

Korupcijos
prevencijos
įstatymo
6 straipsnio 3 dalies 5 punkte numatytas
kriterijus – „Daugiausia priima
sprendimus, kuriems nereikia kitos
valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo“
Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai
valstybės ar savivaldybės įstaigai suteikia
teisę priimti norminius teisės aktus? Jei
taip, ar įstaiga priėmė vidaus teisės aktus,
detalizuojančius norminių teisės aktų
priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje
atliekamas norminių teisės aktų projektų
Taip
poveikio korupcijos mastui vertinimas?

• Radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad Centras yra
reguliuojančioji institucija, vykdanti žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos reguliuojamąją
kontrolę. Remiantis Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 49 dalyje pateiktu
reguliuojamosios kontrolės sąvokos apibrėžimu, Centro vykdoma reguliuojamoji kontrolė, be
kita ko, apima ir pagal kompetenciją vykdomą radiacinės ir fizinės saugos reglamentavimą.
Centro nuostatų 10.1.1 papunktyje nustatyta, kad Centras vykdo žmonių ir aplinkos
apšvitos bei veiklos reguliuojamąją kontrolę:
1) teikia Sveikatos apsaugos ministerijai siūlymus dėl valstybės politikos radiacinės
saugos srityje formavimo ir įgyvendinimo;
2) teikia Sveikatos apsaugos ministerijai siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių
radiacinę ir fizinę saugą, projektų rengimo, dalyvauja juos rengiant, vertina kitų institucijų
parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas;
3) rengia ir tvirtina radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus įgyvendinančius tvarkų
aprašus ir rekomendacijas.
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Centras yra biudžetinė įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas, nustatytas
Radiacinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę ir fizinę
saugą. Centro direktorius priima norminius ir individualius teisės aktus, reglamentuojančius
Centrui pavestą viešojo administravimo sritį (įskaitant veiklos įteisinimą).
Centro darbo reglamento (žr. 8 priedą) IV skyriuje reglamentuojama teisės aktų projektų
rengimo, derinimo ir vizavimo, tvirtinimo bei skelbimo tvarka, atitinkanti Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teisėkūrą,
reikalavimus.
Be to, Centro kokybės vadybos sistemos procedūroje P-15 „Teisės aktų projektų
rengimas“, patvirtintoje Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl
Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“ (žr. 18 priedą),
detaliau reglamentuota teisės aktų projektų rengimo tvarka Centre:
1) teisės aktų projektų rengimo užduočių nustatymas;
2) teisės aktų projektų rengimas;
3) teisės aktų projektų derinimas ir vizavimas:
a) Centro parengtų teisės aktų projektų derinimas ir vizavimas Centre, kai teisės aktų
projektai tvirtinami Centro direktoriaus;
b) Centro parengtų teisės aktų projektų derinimas ir vizavimas Centre, kai teisės aktų
projektai tvirtinami ne Centro direktoriaus;
c) Centro parengtų teisės aktų projektų derinimas su kitomis institucijomis;
d) kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų derinimas;
4) teisės aktų, kai juos tvirtina Centro direktorius, pasirašymas ir paskelbimas.
• Centro darbo reglamento (žr. 8 priedą) 59 punkte nustatyta, kad teisės aktų projektai,
kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos
įstatymo 8 straipsnyje, turi būti vertinami antikorupciniu požiūriu.
Centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos (žr. 10 priedą)
11.3 papunktyje Centrui nustatytas uždavinys vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį
vertinimą. Atitinkamai Centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano 8 priemonė įpareigoja Centrą atlikti Centro direktoriaus
įsakymu tvirtinamų norminių teisės aktų projektų, jei jais numatoma reguliuoti visuomeninius
santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinį
vertinimą. Centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo
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5.2.

5.3.

priemonių plano 10 priemonė įpareigoja Centrą pateikti teisės aktų projektus (įstatymų,
Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus), jei jais numatoma
reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio
1 dalyje, Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams, atsakingiems už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, antikorupciniam vertinimui atlikti.
Analizuojamu laikotarpiu Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties
skyrius atliko Centro rengtų sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų antikorupcinį
vertinimą.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė
Sprendimų, susijusių su Centro turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems
teisės
aktus,
reglamentuojančius
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūros atliekamos
sprendimų, susijusių su įstaigos turto
vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
valdymu, naudojimu ir disponavimu juo,
disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos
kuriems nereikia kitos valstybės ar
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir
savivaldybės
įstaigos
patvirtinimo,
finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų
priėmimo procedūras?
valdymą ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
Taip
Vadovaudamasis Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos
organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu
Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19.1.1 papunkčiu, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas
parenka apskaitos politiką, parengia jos projektą, suderinęs su užsakovu, tvirtina ir įgyvendina
užsakovo apskaitos politiką. Centro apskaita tvarkoma vadovaujantis Radiacinės saugos
centro apskaitos politika, patvirtinta Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-371.
Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Centre įgyvendinami šie Centro direktoriaus
teisės aktus, užtikrinančius Viešųjų
priimti teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą Centre:
pirkimų
įstatymo
reikalavimų
1) Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės, kurios buvo
įgyvendinimą?
išdėstytos nauja redakcija Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl
Taip
Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“) (žr. 19 priedą);
2) Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų (projekto konkurso, supaprastinto projekto
konkurso vertinimo) komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Centro direktoriaus 2013 m.
gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-43 „Dėl Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų (projekto
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5.4.

Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės
aktuose numatyti konkretūs tokius
sprendimus galintys priimti subjektai,
išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos
sprendimus
priimančių
subjektų
kompetencija? Jei šie teisės aktai suteikia
įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai
institucijai, ar detaliai reglamentuotos
kolegialios institucijos sudarymo, sudėties
atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų
priėmimo procedūros? Ar teisės aktai
numato kolegialios institucijos narių
individualią atsakomybę už priimtus
sprendimus?

konkurso, supaprastinto projekto konkurso vertinimo) komisijos darbo reglamento
patvirtinimo“ (žr. 20 priedą);
3) Centro direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-39 „Dėl viešųjų pirkimų
vykdymo“ (žr. 21 priedą), kuris buvo priimtas pripažįstant netekusiu galios Centro
direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-77 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo“.
Radiacinės saugos įstatyme ir Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
įteisinimo taisyklėse reglamentuotas veiklos registravimo bei licencijos ir laikinojo leidimo
išdavimo funkcijas atlieka VĮVRS, kurio kompetencija nustatyta Centro vidaus teisės aktuose
ir dokumentuose:
1) VĮVRS nuostatuose (žr. 1 priedą), kurių 7.2 papunktyje nustatyta, kad VĮVRS turi
vykdyti veiklos įteisinimą. VĮVRS nuostatų 8.9, 8.10 ir 8.11 papunkčiuose nustatyta, kad
VĮVRS atlieka šias funkcijas:
a) nagrinėja ir vertina veiklos įteisinimo dokumentus ir teikia (Centro direktoriui)
siūlymus dėl veiklos įteisinimo sprendimų priėmimo;
b) registruoja paraiškas ir prašymus dėl veiklos įteisinimo Registre ir tvarko jame
duomenis apie registruotą veiklą, išduotas, patikslintas licencijas ir laikinuosius leidimus,
sustabdytą jų galiojimą, panaikintą galiojimo sustabdymą ar panaikintą galiojimą, pakeistus
registruotus veiklos duomenis, pakeistus licencijos ar laikinųjų leidimų priedus;
c) teikia informaciją apie registruotą veiklą, išduotas ir patikslintas licencijas ar
Taip
laikinuosius leidimus LIS ir skelbia Centro interneto svetainėje;
2) Centro kokybės vadybos sistemos procedūroje P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“ (žr. 2 priedą), kuri skirta aprašyti veiklos
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą bei patikslinimą, licencijos ar
laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimą ir
patikslinimą, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, licencijos ar laikinojo
leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą, veiklos registravimo panaikinimą, licencijos ar
laikinojo leidimo galiojimo panaikinimą, registruotos veiklos duomenų pakeitimą, licencijos
ar laikinojo leidimo priedo pakeitimą;
3) Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcijoje DI-01 (P-09) „Veiklos
registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo
sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas“ (žr. 3 priedą), kuri skirta aprašyti, kaip
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registruojami, peržiūrimi, vertinami prašymai sustabdyti veiklos su jonizuojančios
spinduliuotės šaltiniais, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą, panaikinti licencijos ar
laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą,
panaikinti veiklos registravimą ir su jais pateikti dokumentai bei priimamas atitinkamas
sprendimas;
4) administracinių paslaugų teikimo aprašymuose, kurie pildomi PASIS, į kuriuos Centro
interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ pateikiamos aktyvios tiesioginės nuorodos:
a) Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas, pakeitimas ar registravimo
panaikinimas“ teikimo aprašyme (žr. 4 priedą);
b) Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašyme
(žr. 5 priedą);
c) Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas, galiojimo sustabdymas,
galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašyme
(žr. 6 priedą).
Centro nuostatų 18 punkte nustatyta, kad sprendimus Centro vardu priima Centro
direktorius (t. y. VĮVRS siūlymu registruoja veiklą, išduoda licencijas ar laikinuosius
leidimus). Kitais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais Centro kompetencijai priskirtais
klausimais sprendimus priima ir kiti Centro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, radiacinės
saugos priežiūros pareigūnai. Centro darbo reglamento (žr. 8 priedą) 37 punkte nustatyta, kad
Centro direktorius pasirašo Centro tvarkomuosius, informacinius vidaus, informacinius
siunčiamuosius ir kitus dokumentus, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka turi pasirašyti Centro
direktorius.
Teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklos įteisinimą, nėra nustatyta kolegialių
institucijų kompetencija veiklos įteisinimo (veiklos registravimo ir licencijos ar laikinojo
leidimo išdavimo) srityje.
• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Centro direktoriaus priimtuose
teisės aktuose ir Centro parengtuose dokumentuose, reglamentuojančiuose veiklos įteisinimą,
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5.5.

Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja
sprendimų priėmimo, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių
su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo, vidaus kontrolės
(prevencinės, einamosios, paskesniosios)
procedūras?

nustatyta, kad VĮVRS yra atsakingas už veiklos registravimą, licencijų ir leidimų išdavimą,
bei aiškiai apibrėžta VĮVRS kompetencija.
Centro nuostatų 21–24 punktuose nustatyta Centro vidaus administravimo kontrolės
tvarka. Centro finansų kontrolę atlieka Centro direktoriaus paskirti Centro valstybės
tarnautojai ar darbuotojai. Centro valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės
kontrolė. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos
vidaus audito padalinys. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę pagal
kompetenciją atlieka Centro direktorius ir Sveikatos apsaugos ministerija.
Centro darbo reglamento (žr. 8 priedą) 39.1 papunktyje nustatyta, kad prieš Centro
direktoriui teikiant pasirašyti dokumentą (jeigu nenumatyta speciali tvarka) – jį dokumentų
valdymo sistemoje vizuoja dokumentą rengusio skyriaus vedėjas (jeigu dokumentas susijęs
su kito skyriaus veikla, jį vizuoja atitinkamo skyriaus vedėjas; jeigu dokumentas susijęs su
Centro padaliniams nepriklausančio valstybės tarnautojo veikla, jį vizuoja Centro padaliniui
nepriklausantis valstybės tarnautojas) ir EASD direktorius (jeigu dokumentas susijęs su
EASD veikla) arba direktoriaus pavaduotojas pagal nustatytą administravimo sritį.
Vizuodami dokumentą, valstybės tarnautojai ir darbuotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę
Taip su dokumentu, jam pritaria ir prisiima atsakomybę pagal kompetenciją.
Pasitarimų metu Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir parengtų
dokumentų atžvilgiu yra vykdoma kontrolė, turinti tiek prevencinės, tiek einamosios ir
paskesniosios kontrolės požymių. Centro darbo reglamento 18 punkte nustatyta, kad Centro
veiklos klausimai aptariami kartą per savaitę (penktadieniais) Centro direktoriaus
kviečiamuose pasitarimuose, kuriuose dalyvauja Centro direktorius, Centro direktoriaus
pavaduotojas, Centro padalinių vadovai, Centro vyriausiasis specialistas (teisininkas),
FVBRS specialistas ir kiti Centro direktoriaus pakviesti valstybės tarnautojai ir darbuotojai.
Vadovaujantis Centro darbo reglamento 19 punktu, VĮVRS kartą per savaitę aptaria
veiklos įteisinimo klausimus pasitarime. Pasitarimų metu VĮVRS darbuotojų veiksmų ir
parengtų dokumentų atžvilgiu yra vykdoma kontrolė, turinti tiek prevencinės, tiek einamosios
ir paskesniosios kontrolės požymių.
VĮVRS nuostatų (žr. 1 priedą) V skyriuje reglamentuojamas VĮVRS darbo organizavimas.
VĮVRS nuostatų 11 punkte nustatyta, kad VĮVRS vadovauja vedėjas, kurį Centro direktorius
priima ir atleidžia iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. VĮVRS vedėjas
yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui. VĮVRS nuostatų 12 punkte
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nustatyta, kad VĮVRS vedėjas planuoja, organizuoja, koordinuoja VĮVRS veiklą, paskirsto
užduotis VĮVRS valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja dokumentų
projektus, užtikrina VĮVRS valstybės tarnautojų darbo drausmę ir atsako už VĮVRS priskirtų
uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. VĮVRS valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs
VĮVRS vedėjui. VĮVRS valstybės tarnautojai atsiskaito už atliktą darbą VĮVRS vedėjui
nustatytais terminais ir tvarka.

6.

7.

Korupcijos
prevencijos
įstatymo
6 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatytas
kriterijus – „Naudojama valstybės ar
tarnybos
paslaptį
sudaranti
informacija“
Korupcijos
prevencijos
įstatymo
6 straipsnio 3 dalies 7 punkte numatytas
kriterijus
–
„Anksčiau
atlikus
korupcijos rizikos analizę, buvo
nustatyta veiklos trūkumų“

• Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad Centre nustatytos ir
vykdomos prevencinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės požymių turinčios procedūros
veiklos įteisinimo srityje.
Atsižvelgiant į tai, kad Centro vykdomos veiklos įteisinimo funkcijos nėra susijusios su
valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu, atliekant korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą nėra vertinama Centro veikla pagal Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatytą kriterijų.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nebuvo anksčiau
atlikusi Centro vykdomų funkcijų korupcijos rizikos analizės ir nebuvo pateikusi Centrui
rekomendacijų ir pasiūlymų, atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą nėra
vertinama pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 7 punkte numatytą
kriterijų.

Priedai:
1. Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus nuostatai, patvirtinti Centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-74 „Dėl
Radiacinės saugos centro administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“.
2. Centro kokybės vadybos sistemos procedūra P-09 „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas, licencijų ir laikinųjų
leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išdavimas“, patvirtinta Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl
Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“.
3. Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcijas DI-01 (P-09) „Veiklos registravimo panaikinimas, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo
sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas“, patvirtinta Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl
Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcijų patvirtinimo“.
4. Administracinės paslaugos „Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimas, registruotos veiklos duomenų patikslinimas,
pakeitimas ar registravimo panaikinimas“ teikimo aprašymas.
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5. Administracinės paslaugos „Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo pakeitimas,
galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymas.
6. Administracinės paslaugos „Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas, patikslinimas, priedo
pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas“ teikimo aprašymas.
7. Radiacinės saugos centro Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, patvirtintas Centro
direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo“.
8. Radiacinės saugos centro darbo reglamentas, patvirtintas Centro direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Radiacinės saugos centro
darbo reglamento patvirtinimo“.
9. Centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-132 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr.
V-52 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo“.
10. Centro direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos
patvirtinimo“.
11. Centro direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Radiacinės saugos centre
taisyklių patvirtinimo“.
12. Centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-87 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Radiacinės saugos centre teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
13. Centro direktorius 2013 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, elgesio susidūrus su korupcinėmis veikomis taisyklių ir Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“.
14. Centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-80 „Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“.
15. Centro direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-8 „Dėl Radiacinės saugos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
16. Centro kokybės vadybos sistemos darbo instrukcija DI-02 (P-18) „Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, skatinimas ir atsakomybė“, patvirtinta Centro direktoriaus 2019 m.
gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Radiacinės saugos centro
kokybės vadybos sistemos darbo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo“.
17. Centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl Radiacinės saugos centro etikos komiteto darbo reglamento patvirtinimo ir
Radiacinės saugos centro etikos komiteto sudarymo“.
18. Centro kokybės vadybos sistemos procedūra P-15 „Teisės aktų projektų rengimas“, patvirtinta Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d.
įsakymu Nr. V-39 „Dėl Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemos procedūrų patvirtinimo“.
19. Centro direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V38 „Dėl Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
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20. Centro direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-43 „Dėl Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų (projekto konkurso, supaprastinto
projekto konkurso vertinimo) komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
21. Centro direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-39 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo“.

