Atmintinė pareiškėjams,
teikiantiems prašymą pakeisti registruotos veiklos duomenis, licencijos ar laikinojo leidimo
priedą
Vykdant veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo procesą, dažnai pasitaiko
atvejų, kai asmenims, įteisinusiems veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, iškyla
praktinių klausimų, kaip turi būti vykdomi teisės aktų reikalavimai, norint pakeisti registruotos
veiklos duomenis, licencijos ar laikinojo leidimo priedą. Neretai Radiacinės saugos centrui
pateikiami dokumentai būna parengti netinkamai, neatitinka teisės aktų reikalavimų arba iš viso
nepateikiami. Todėl buvo parengta ši atmintinė, kurioje akcentuojami pagrindiniai teisės aktų,
reglamentuojančių registruotos veiklos duomenų ir licencijos ar laikinojo leidimo priedų keitimą,
reikalavimai, pateikiami pavyzdžiai, kaip, priklausomai nuo konkrečios situacijos, turi būti
parengti ir Radiacinės saugos centrui pateikti dokumentai.
Registruotos veiklos duomenys turi būti keičiami, jeigu pasikeičia Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių [2] (toliau – Taisyklės) 26.4-26.6 papunkčiuose
nurodyti duomenys:
1. Registruojamą veiklą vykdančio juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo telefono
numeris (-iai), elektroninio pašto adresas arba registruojamą veiklą vykdančio fizinio asmens
telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas;
2. Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovas
(vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
3. Registruojamos veiklos:
3.1. pobūdis (trumpas registruojamos veiklos aprašymas, parengtas pagal Registruojamos
veiklos rūšių sąrašą);
3.2. adresas (-ai).
Asmuo, vykdantis registruotą veiklą, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
registruotos veiklos duomenų ar veiklos pobūdžio pasikeitimo dienos pateikti Radiacinės
saugos centrui prašymą pakeisti registruotos veiklos duomenis. Jeigu prašoma pakeisti
registruotos veiklos pobūdį, kartu su prašymu pakeisti registruotos veiklos duomenis,
pareiškėjas turi pateikti pakeistus Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie turi
būti keičiami, pasikeitus registruojamos veiklos pobūdžiui.
Licencijos ar laikinojo leidimo priedas keičiamas, jeigu pasikeičia jame įrašyti licencijuojamos
veiklos ar veiklos, vykdomos turint laikinąjį leidimą, duomenys (pvz., keičiasi darbuotojų ir/ar
šaltinių sąrašas – darbuotojai ar šaltiniai išbraukiami iš licencijos ar laikinojo leidimo priedo arba
įrašomi į licencijos ar laikinojo leidimo priedą, šaltiniai laikinai įrašomi į saugojamųjų sąrašą ir
kt.).
Pavyzdžiai, kaip turi būti pateikti prašymai ir atitinkami dokumentai norint pakeisti
registruotos veiklos duomenis, licencijos ar laikinojo leidimo priedą bei pateikti duomenys
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui (toliau –
Registras)

Visais atvejais, kai keičiasi registruotos veiklos duomenys, licencijos ar laikinojo leidimo veiklos
sąlygos, būtina Radiacinės saugos centrui jo vadovo vardu pateikti prašymą pakeisti registruotos
veiklos duomenis ar licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir kartu pateikti radiacinės saugos
požiūriu svarbią informaciją, kurios apimtis bei turinį, priklausomai nuo konkrečių pasikeitimų,
reglamentuoja Aprašas.
Prašymą turi pasirašyti registruotos veiklos vykdytojo arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo
vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu prašymą pasirašo ir pateikia registruotos veiklos vykdytojo
arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo įgaliotas asmuo, tai Radiacinės saugos centrui turi būti
pateikta tokio įgaliojimo kopija
Pateikiame kelis, dažniausiai pasitaikančius atvejus, kaip formuoti oficialų prašymą Radiacinės
saugos centrui dėl licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimo ir kokie dokumentai ar jų
kopijos turi būti pateikti kartu su prašymu.
Metodiniai nurodymai kaip rengti dokumentus licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti yra
pateikti Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo
tvarkos apraše, patvirtintame Radiacinės saugos 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 – Aprašas). Šį dokumentą galima rasti adresu –
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ee9f20d79311e8a1baff673bb7216a.
I. Keičiantis asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą, privaloma pateikti oficialų prašymą
pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir šiuos dokumentus:
1. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopiją arba, jeigu įsteigta tarnyba,
atsakinga už radiacinę saugą, įsakymo kopiją dėl jos įsteigimo, arba, jeigu asmuo, vykdantis
registruotą veiklą, įgalioja asmenį, kurio nesieja darbo ar kiti darbo santykiams prilyginti teisiniai
santykiai su asmeniu, vykdančiu registruotą veiklą, – sutarties su įgaliotu asmeniu, atsakingu už
radiacinę saugą, kopiją. Turi būti užtikrinama, kad tais atvejais, kai veikla vykdoma keliuose
padaliniuose, esančiuose skirtingose vietovėse (skirtinguose miestuose, rajonų savivaldybėse),
pareiškėjas, atsižvelgdamas į darbo su šaltiniais apimtis ir darbo krūvius, privalo paskirti ar įgalioti
asmenį, atsakingą už radiacinę saugą, kiekviename padalinyje, užtikrindamas, kad asmuo,
atsakingas už radiacinę saugą, turėtų galimybę tinkamai vykdyti jam paskirtas pareigas.
2. Asmens, atsakingo už radiacinę saugą kvalifikacinio radiacinės saugos pažymėjimo kopiją.
3. Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo kopiją.
Pastaba. Registruotos veiklos atveju pateikiama tik informacija apie naujajį asmenį,
atsakingą už radiacinę saugą.
II. Keičiantis A ar B kategorijos darbuotojui (pradeda dirbti su šaltiniais), privaloma pateikti
oficialų prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir pagal Aprašo 37.2 p.: 11–16
punktuose (jei būtina taip pat ir Aprašo 31 punkte) nurodytų atnaujintų dokumentų kopijas ar šių
dokumentų papildymus, susijusius su nauju darbuotoju;

1. Įsakymu patvirtintą į A ar B kategorijas suskirstytų naujų darbuotojų, kurie dirbs su šaltiniais
arba jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, sąrašą, vadovaujantis prognozuojamomis
darbuotojų profesinės apšvitos dozėmis, ir nurodomi šaltiniai, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie
darbuotojai dirbs. Darbuotojų profesinės apšvitos dozės prognozuojamos atsižvelgiant į dozės
galią darbo vietose, darbo trukmę, taikomas apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
priemones ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos darbuotojų apšvitai.
2. Dokumentus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią
Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos apraše
nustatytus reikalavimus:
2.1. Darbuotojai, planuojantys dirbti su medicinoje naudojamais šaltiniais, privalo pateikti
duomenis apie jų turimą profesinės veiklos licenciją;
2.2. Darbuotojai, planuojantys dirbti su odontologinėje praktikoje naudojamais šaltiniais, turi
pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią
Odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų
rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei
periodiško mokymo radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-447 „Dėl
Odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų
rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei
periodiško mokymo radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų aprašo patvirtinimo“, nustatytus
reikalavimus, kopijas bei pateikti gydytojo odontologo ar gydytojo odontologo padėjėjo profesinės
veiklos licenciją. Su dantų tūrinės kompiuterinės tomografijos įranga siekiantys dirbti gydytojai
odontologai, gydytojai odontologai specialistai ir gydytojų odontologų padėjėjai turi pateikti
dokumentų, patvirtinančių, kad buvo mokomi dirbti su tokia įranga pagal atskirą programą,
kopijas;
2.3. Darbuotojų, dirbančių su veterinarijoje naudojamais šaltiniais profesinė kvalifikacija turi
atitikti Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos
veterinarijoje taisyklių patvirtinimo“, 14.2 papunktyje ir 15 punkte nustatytus reikalavimus.
3. Kopijas dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra mokyti ir (ar) instruktuoti radiacinės
saugos klausimais vadovaujantis Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir
instruktavimo tvarkos apraše nustatytais reikalavimais.
4. Kopijas dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra mokyti dirbti su konkrečiu šaltiniu (iais). Pareiškėjai, siekdami įgyti teisę montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą,
turi pateikti šaltinių gamintojų išduotų dokumentų, patvirtinančių darbuotojų kvalifikaciją
(kvalifikacijos tobulinimo kursų ar mokymų baigimo pažymėjimų, sertifikatų ar kt.), kopijas ir (ar)
šaltinių gamintojų įgaliojimo (darbuotojų paskyrimo) atlikti montavimo, remonto ar šaltinių
techninės priežiūros darbus kopijas. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyta, kokie darbuotojai
buvo apmokyti ir (ar) paskirti montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą ir kokius

šaltinių modelius darbuotojai buvo apmokyti ir (ar) paskirti montuoti, remontuoti ar atlikti jų
techninę priežiūrą.
4. A ar B kategorijos darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentų kopijas, pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ tvarką. Pareiškėjas gali pateikti ir
patvirtintą sveikatą pasitikrinusių darbuotojų sąrašą ir nurodyti profilaktinį sveikatos patikrinimą
atlikusią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, patikrinimo datą ir darbuotojo tinkamumą sveikatos
požiūriu dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės
aplinkoje.
III. Keičiantis A ar B kategorijos darbuotojui (jis baigia dirbti su šaltiniais, išeina Motinystės
arba Tėvystės atostogų, arba grįžta po jų), privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti
licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir pranešimą apie darbuotoją, nebedirbantį su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo
valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (11 priedas) tvarką.
IV. Baigus naudoti rentgeno aparatą, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti licencijos ar
laikinojo leidimo priedą ir šiuos dokumentus:
1. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo akto kopiją.
2. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio
materialiojo turto (generatoriaus) nurašymo ir likvidavimo akto kopiją.
3. Nurašytą generatorių pardavus ar kitaip perdavus fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms
organizacijoms, juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialams, tai patvirtinančių dokumentų
kopijas per 10 darbo dienų pateikti Radiacinės saugos centrui;
4. Perdavus generatorių utilizavimą atlikusiai įmonei, jo priėmimo–perdavimo akto kopiją per 10
darbo dienų pateikti Radiacinės saugos centrui.
V. Baigus naudoti uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius ir juos grąžinus gamintojui,
perdavus juos kaip radioaktyviąsias atliekas radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui – per 10 darbo
dienų nuo panaudotų uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių grąžinimo ar atidavimo – pateikti Radiacinės
saugos centrui oficialų prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir informaciją apie
grąžintus arba perduotus radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui panaudotus uždaruosius
radioaktyviuosius šaltinius.
VI. Įsigijus naują jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį (medicinos rentgeno diagnostikos
aparatą, dantų rentgeno aparatą, pramoninį gama ar rentgeno radiografą, technologinio
proceso reguliavimo rentgeno arba gama matuoklį su uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu) ir
kt., privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir:

1. Nurodyti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) duomenis ir pagrįsti, kad
planuojama veikla atitinka Radiacinės saugos centro sudarytame ir Radiacinės saugos centro
interneto svetainėje paskelbtame Pagrįstos veiklos rūšių sąraše (toliau – Sąrašas) nurodytą
pagrįstos veiklos rūšį.
2. Atnaujinti darbo vietų stebėsenos programą ir pateikti darbo vietų stebėsenos matavimų
protokolų kopijas.
3. Atnaujinti kokybės laidavimo programą ir jeigu šaltinis bus naudojamas medicininėje
rentgenodiagnostikoje, – kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos
centro specialistai, protokolų kopijas arba informaciją apie kokybės kontrolės bandymus (atlikimo
data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai
4. Jeigu dėl naujojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio keičiama radiacinės saugos
organizavimo ir valdymo struktūra t. y. jeigu paskiriamas naujas asmuo, atsakingas už radiacinę
saugą, arba, jeigu keičiama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą – būtina pateikti kopijas
dokumentų, nurodytų šios Atmintinės I skyriuje.
5.
Jeigu su naujuoju šaltiniu dirbs nauji darbuotojai – būtina pateikti kopijas dokumentų,
nurodytų šios Atmintinės II skyriuje.
6. Jeigu veiklą su šaltiniu planuojama pradėti naujose patalpose, arba patalpose, kuriose jau buvo
vykdoma įteisinta veikla su šaltiniu, tačiau planuojamo naudoti naujo šaltinio techninės
charakteristikos skiriasi nuo anksčiau naudoto šaltinio – būtina pateikti statinio, kuriame bus
vykdoma veikla su naujais šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės išvadų
kopija;
7. Turi būti atnaujinti ir papildyti tiek, kiek šių dokumentų atnaujinimas ir papildymas susijęs su
naujo šaltinio naudojimu:
7.1. Radiacinės saugos instrukcijos ir (ar) darbo su naujuoju šaltiniu procedūrų aprašai bei jų
laikymosi kontrolės tvarkos aprašas;
7.2. Darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas;
7.3. Jeigu reikia, individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas;
7.4. Jeigu tikslinga, avarijų valdymo planas;
7.5. Jeigu tikslinga, dokumentai, susiję su fizine sauga;
7.6. Jeigu tikslinga, dokumentai, susiję su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą
su I, II, III, IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais);
7.7. Asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių
teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti naujojo šaltinio įrenginio pavadinimo ir modelio šaltinius,
sąrašas.
VII. Jau turimą šaltinį perkeliant į kitas patalpas arba pakeičiant jo padėtį toje pačioje
patalpoje, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir
šiuos dokumentus:
1. Darbo vietų stebėsenos matavimų protokolų kopijas. PASTABA. Jeigu matavimus atliko
Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik atlikimo datą ir protokolo
registravimo Nr.

2. Kokybės kontrolės bandymų protokolų kopijas. PASTABA. Jeigu bandymus atliko
Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik bandymų atlikimo datą ir protokolo
registravimo Nr.
3. Informaciją apie Radiacinės saugos centro pareigūnų atliktą valstybinės radiacinės saugos
priežiūros radiacinės saugos reikalavimų patikrinimą. PASTABA. Patikrinimo akto kopijos
pateikti nereikia, tik reikia nurodyti radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo datą ir jo
registravimo numerį.
4. Patalpų, kuriose bus dirbama su šaltiniais, projekto Radiacinės saugos centro atliktos
radiacinės saugos ekspertizės išvadų pateikimo datą ir registravimo numerį arba ekspertizės išvadų
kopiją. PASTABA. Paties patalpų projekto eskizų ir brėžinių kopijų pateikti nereikia.
Pastaba. Registruotos veiklos atveju pateikiama tik informacija apie patalpų, kuriose
vykdoma registruota veikla, pasikeitusį adresą.
VIII. Sugedus naudojamo medicinos rentgeno diagnostikos aparato rentgeno vamzdžiui ir jį
keičiant nauju, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą
ir šiuos dokumentus:
1. Darbo vietų stebėsenos matavimų protokolų kopijas. PASTABA. Jeigu matavimus atliko
Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik bandymų atlikimo datą ir bandymų
protokolo registravimo Nr.
2. Kokybės kontrolės bandymų protokolų kopijas. PASTABA. Jeigu bandymus atliko
Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik bandymų atlikimo datą ir protokolo
registravimo Nr.
3. Senojo rentgeno vamzdžio Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos
baigimo akto kopiją, jeigu rentgeno vamzdis sunaikinamas, arba priėmimo-perdavimo akto,
patvirtinančio šio rentgeno vamzdžio perdavimą rentgeno vamzdžio keitimą atlikusiam veiklos
vykdytojui, kopija;
4. Užpildytų pranešimų apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (senojo ir naujojo
rentgeno vamzdžio) formų Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų
apšvitos registrui kopijas.
IX. Išnuomojus rentgeno aparatą, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti licencijos ar
laikinojo leidimo priedą ir nuomos sutarties kopiją. Sutartyje arba jos priede turi būti nustatytos
šios pagrindinės radiacinės saugos užtikrinimo sąlygos:
1. kuri iš sutarties šalių bus atsakinga už rentgeno aparato fizinės saugos užtikrinimą;
2. kuri iš sutarties šalių bus atsakinga už rentgeno aparato periodinių darbo vietų stebėsenos
matavimų ir, jeigu reikia, kokybės kontrolės bandymų organizavimą.
X. Jeigu reikia įrašyti į licencijos ar laikinojo leidimo, suteikiančio teisę montuoti, remontuoti
ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą, priedą naują šaltinio modelį, privaloma pateikti oficialų
prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir naujojo šaltinio modelio gamintojų
išduotų dokumentų, patvirtinančių darbuotojų kvalifikaciją (kvalifikacijos tobulinimo kursų ar
mokymų baigimo pažymėjimų, sertifikatų ar kt.), kopijas ir (ar) šaltinių gamintojų įgaliojimo
(darbuotojų paskyrimo) atlikti montavimo, remonto ar šaltinių techninės priežiūros darbus kopijas.

Šiuose dokumentuose turi būti nurodyta, kokie darbuotojai buvo apmokyti ir (ar) paskirti montuoti,
remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą ir kokius šaltinių modelius darbuotojai buvo
apmokyti ir (ar) paskirti montuoti, remontuoti ar atlikti jų techninę priežiūrą.

Teisės aktai

1.
Lietuvos
Respublikos
radiacinės
saugos
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7083DB116A2E/CDyAmWLmjT) reglamentuoja fizinių ir juridinių
asmenų, kitų organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų santykius, atsirandančius
dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis
įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką
nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Jis taip pat nustato veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo sąlygas Vyriausybės patvirtintų veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių (2 punkte) nustatyta tvarka.

2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos
radiacinės
saugos
įstatymo
įgyvendinimo“.
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/301dfc60bb4111e88f64a5ecc703f89b/asr),
nustato
veiklos
su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą,
galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais sąlygas, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojų
teises, pareigas ir atsakomybę.

3. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų,
būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ee9f20d79311e8a1baff673bb7216a). Jis
reglamentuoja dokumentų, kurių reikia veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar
jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje įteisinti, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą
su šaltiniais, licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje priedui pakeisti, rengimo ir teikimo tvarką.
Jis yra skirtas pareiškėjams, pildantiems paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį
leidimą ir rengiantiems licencijai ar laikinajam leidimui gauti reikalingus dokumentus, arba
licencijos ar laikinojo leidimo turėtojams, rengiantiems dokumentus, kurių reikia licencijos ar
laikinojo leidimo priedui pakeisti.

Kilus klausimų ar neaiškumų, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centro specialistus:

Radiacinės saugos centras (RSC)
Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel. (8 5) 236 1936, faksas (8 5) 276 36 33, el. p. rsc@rsc.lt,
http://www.rsc.lt
Darbo laikas: darbo dienomis 8.00 – 17.00 (penktadieniais 8.00 – 15.45), pietų pertrauka 12.00–
12.45
Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyrius. Vedėjas Gintautas Balčytis, tel. (8 5) 210 5817
Vyr. specialistai: Vidmantas Paulavičius, Jonas Augulis, Aistė Jakutytė, tel. (8 5) 236 1936

