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TEISINĖS METROLOGINĖS PRIEŽIŪROS VEIKSMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. gruodžio 10 d. Nr. 11V-224
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu įstatymo 30–38
straipsniais, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 ,,Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7 punktu ir Lietuvos metrologijos inspekcijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527
„Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu:
1. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos metrologijos inspekcijos teisinės metrologinės
priežiūros veiksmų aprašą (toliau – Aprašas).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos metrologijos inspekcijos teisinės
metrologinės priežiūros veiksmų aprašą, patvirtintą Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 11V-180 ,,Dėl Lietuvos metrologijos
inspekcijos teisinės metrologinės priežiūros veiksmų aprašo patvirtinimo“.
3. P a v e d u:
3.1. Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) Bendrųjų reikalų skyriui:
3.1.1. su šiuo įsakymu supažindinti Inspekcijos struktūrinius padalinius;
3.1.2. šį įsakymą paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje.
3.3. Inspekcijos viršininko pavaduotojai Natalijai Bražunienei kontroliuoti šio įsakymo
vykdymą.
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PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko
2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 11V224
LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS
TEISINĖS METROLOGINĖS PRIEŽIŪROS VEIKSMŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos metrologijos inspekcijos teisinės metrologinės priežiūros veiksmų aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja teisinės metrologinės priežiūros, taikomos teisinio
metrologinio reglamentavimo objektams (matavimo priemonėms, priskirtoms teisinio
metrologinio reglamentavimo sritims, prekių kiekiui, matavimo indų tūriui) ir šių objektų
gamintojų, pardavėjų ir naudotojų, t. y. ūkio subjektų (fizinių ir juridinių asmenų) veiklos teisinės
metrologijos srityje kontrolei, atlikimo tvarką, ūkio subjektų atranką patikrinimams, patikrinimų
planavimą ir jų įforminimą, poveikio priemonių taikymo ar netaikymo už mažareikšmius
pažeidimus tvarką.
2. Teisinė metrologinė priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos
įstatymu ir kitų metrologijos srities teisės aktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymu, Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 ,,Dėl
Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais.
3. Teisinės metrologijos srityje tikrintinų ūkio subjektų veiklos priežiūra – Metrologijos
įstatymu, techniniais reglamentais ir (arba) kitais metrologijos srities teisės aktais įgaliotos atlikti
Aprašo 4 punkte nurodytus veiksmus Inspekcijos veikla, skirta teikti metodinę pagalbą ir
konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Metrologijos įstatyme ir
kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos
reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų
laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.
4. Teisinės metrologijos srityje tikrintinų ūkio subjektų veiklos priežiūra apima:
4.1. ūkio subjektų veiklos patikrinimus;
4.2. ūkio subjektų konsultavimą Inspekcijos kompetencijos klausimais ir kitus prevencinius
veiksmus, skirtus užkirsti kelią galimiems metrologijos srities teisės aktų pažeidimams;
4.3. informacijos apie pagrindinius metrologijos srities teisės aktų reikalavimus sklaidą;
4.4. teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą ir
ūkio subjektų rizikingumo nustatymą;
4.5. poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės
aktų nustatyta tvarka;
4.6. bendradarbiavimą su kitais ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas atliekančiais
subjektais;
4.7. įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų kitų ūkio subjektų veiklos priežiūros
funkcijų atlikimą.
II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS TEISINĖS METROLOGINĖS PRIEŽIŪROS
PLANAVIMAS IR ŪKIO SUBJEKTŲ ATRANKA
5. Ūkio subjektų veiklos teisinė metrologinė priežiūra planuojama ir organizuojama taip,
kad kuo mažiau trikdytų ūkio subjektų veiklą. Inspekcijos atliekami teisinės metrologinės priežiūros
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veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti, proporcingi ūkio
subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams.
6. Vykdydama metrologijos srities teisės aktų pažeidimų prevenciją, taip pat teisės aktų
reikalavimų vykdymo kontrolę, Inspekcija pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų veiklos
planinius ir neplaninius patikrinimus.
7. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai metrologijos srityje atliekami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintu Inspekcijos metiniu veiklos
planu, Inspekcijos viršininko patvirtintu Inspekcijos ketvirčio darbo planu (toliau – Darbo planas),
kuris motyvuotu Inspekcijos viršininko sprendimu prireikus gali būti keičiamas.
8. Darbo plane nurodomos teisinio metrologinio reglamentavimo sritys, kuriose bus
atliekami ūkio subjektų patikrinimai ir matavimo priemonių grupės, tikrintinos fasuotos maisto ir ne
maisto prekės.
9. Darbo planai sudaromi įvertinant rizikos faktorius, nustatytus Inspekcijos viršininko
patvirtintame Inspekcijos veiklos optimizavimo ir vertinimo kriterijų apraše ir atsižvelgiant į
Inspekcijos metiniame veiklos plane numatytą atlikti patikrinimų skaičių.
10. Inspekcijos Teisinės metrologijos ir matavimų skyrius kas mėnesį Inspekcijos viršininko
nustatyta tvarka ir terminais sudaro Inspekcijos Rytų regiono ir Vakarų regiono skyrių (toliau –
Teritoriniai padaliniai) veiklos teritorijoje tikrintinų ūkio subjektų planus (toliau – mėnesio ūkio
subjektų patikrinimų planai), į kuriuos ūkio subjektai atrenkami pagal jų priklausomybę
planuojamai tikrinti veiklos sričiai.
11. Darbo planai, jų pakeitimai ir mėnesio ūkio subjektų patikrinimų planai tvirtinami
Inspekcijos viršininko ir skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje.
12. Ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų atlikimo periodiškumas yra grindžiamas ūkio
subjektų rizikingumu. Planiniai patikrinimai atliekami tiems patiems ūkio subjektams ne dažniau
kaip kartą per kalendorinius metus.
13. Ūkio subjektai į mėnesio ūkio subjektų patikrinimų planus atrenkami, atsižvelgiant į tai:
13.1. ar ūkio subjektas yra įdiegęs savo įmonėje kokybės vadybos, kontrolės (bandymų)
sistemas, įpareigojančias jį laikytis metrologijos srities teisės aktų reikalavimų, naudojant teisinei
metrologijai priskirtas matavimo priemones, ženklinant pagamintą produkciją atitinkamais ženklais,
patvirtinančiais, kad ji atitinka metrologijos srities teisės aktų reikalavimus;
13.2. ar ūkio subjektas Inspekcijos viršininko įsakymu įtrauktas į „Baltąjį sąrašą teisinės
metrologijos srityje“;
13.3. kokio pobūdžio pažeidimai buvo nustatyti ūkio subjekte ankstesnio patikrinimo metu
ir kaip jie buvo šalinami;
13.4. ar gauta skundų ar kitokio pobūdžio neigiamos informacijos dėl ūkio subjekto veiklos;
13.5. kiek ūkio subjekto veikla susijusi su galimos žalos teisės normų saugomoms
vertybėms atsiradimu ir kokio dydžio ši žala galėtų būti;
13.6. kaip pasikeitė kitos aplinkybės, darančios įtaką pažeidimų rizikos padidėjimui ūkio
subjekto veikloje.
14. Inspekcija, pradėdama ūkio subjekto veiklos planinį patikrinimą teisinės metrologijos
srityje, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, privalo ūkio subjektą raštu informuoti apie priimtą
sprendimą atlikti planinį patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką ir
pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti priežiūrą atliekančiam
subjektui, sąrašą.
15. Sprendimą pradėti ūkio subjekto planinį patikrinimą be pranešimo gali priimti
Inspekcijos viršininkas arba Inspekcijos teritorinių padalinių vedėjai ar vyresnieji patarėjai.
16. Neplaninis ūkio subjekto veiklos patikrinimas teisinės metrologijos srityje atliekamas
Inspekcijos iniciatyva, jeigu Inspekcijos viršininkas arba Inspekcijos teritorinių padalinio
viršininkas ar vyresnysis patarėjas priima motyvuotą sprendimą atlikti šį patikrinimą. Neplaninis
ūkio subjekto veiklos patikrinimas gali būti atliekamas:
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16.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą
prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos
institucijos prašymą;
16.2. įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali kelti
grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;
16.3. gavus anoniminį skundą dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo, kai
įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę teisės normų
saugomoms vertybėms;
16.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo
metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
16.5. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato ūkio subjektų veiklos priežiūrą
reglamentuojantys įstatymai.
17. Ūkio subjektas įstatymų nustatyta tvarka gali skųsti Inspekcijos sprendimą atlikti
neplaninį patikrinimą. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo
atlikimo.
18. Inspekcija informacijos apie atliekamą patikrinimą su patikrinimu nesusijusiems
asmenims neteikia tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai šią
informaciją privaloma pateikti.
III SKYRIUS
TEISINĖS METROLOGINĖS PRIEŽIŪROS ATLIKIMAS
19. Teisinę metrologinę priežiūrą atlieka Inspekcijos teritorinių padalinių pareigūnai:
Rytų regiono ir Vakarų regiono skyrių vedėjai, vyresnieji patarėjai, vyriausieji ir vyresnieji
specialistai. Jie turi teisę, pateikę valstybės tarnautojo pažymėjimą ir Inspekcijos įgalioto
asmens pavedimą atlikti veiklos patikrinimą, ūkio subjektų darbo metu patekti į Lietuvos
Respublikoje esančius šių subjektų teritoriją, pastatus, patalpas (įskaitant nuomojamus ar
naudojamus panaudos teisinių santykių pagrindu), kuriuose gaminami, parduodami, naudojami arba
laikomi (sandėliuojami) teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, ir atlikti veiklos
patikrinimus. Į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas Inspekcijos pareigūnai turi teisę patekti tik tuo
atveju, kai fizinis asmuo sutinka ir įstatymuose nenustatyta kitaip.
19. Inspekcijos pareigūnai, atlikdami teisinę metrologinę priežiūrą tikrina, ar:
19.1. pagamintos, tiekiamos rinkai, naudojamos, sutaisytos matavimo priemonės, fasuotos
prekės ir matavimo indai atitinka techninių reglamentų arba kitų metrologijos srities teisės aktų
reikalavimus;
19.2. ūkio subjektai, kurie patiekia ir tiekia rinkai, įrengia ir naudoja matavimo priemones,
nustatyta tvarka pateikia jas teisiniam metrologiniam patvirtinimui atlikti;
19.3. pagamintos, tiekiamos rinkai, naudojamos, sutaisytos, matavimo priemonės turi
techniniais reglamentais arba kitais metrologijos srities teisės aktais nustatytus ženklus, plombas,
patikros žymenis, reikiamus sertifikatus; matavimo priemonių ženklai, patikros žymenys ir patikrą
patvirtinančių dokumentų blankai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimams;
19.4. matavimo priemonės ir jų programinė įranga apsaugota nuo rodmenų klastojimo;
19.5. įrengiamos ir naudojamos matavimo priemonės atitinka savo paskirtį, atitinka
gamintojo apibrėžtas matavimo priemonių normines veikimo sąlygas; ar matavimo priemonių
metrologinės charakteristikos atitinka teisės aktų, gamintojų parengtų techninių matavimo
priemonių aprašų nustatytus reikalavimus;
19.6. matavimo priemonių patikrą atlieka tam įgaliotos įstaigos;
19.7. ūkio subjektai laikosi matavimo metodų, kuriuos nustato techniniai reglamentai arba
kiti metrologijos srities teisės aktai;
19.8. tiekiamų rinkai fasuotų prekių faktinis produkto kiekis atitinka vardinį fasuotos prekės
kiekį su techniniuose reglamentuose arba kituose metrologijos srities teisės aktuose nurodytomis
leidžiamomis paklaidomis.
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19.9. matavimo indai, skirti gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, tiekiami
rinkai ir naudojami su vardinio tūrio užrašais (ženklinimais) ir žyma, iš kurios gali būti atpažintas
matavimo indų gamintojas.
19.10. sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekis atitinka metrologijos
srities teisės aktų reikalavimus;
19.11. atliekamiems matavimams naudojami Lietuvos Respublikoje įteisinti matavimo
vienetai, o jų pavadinimai, simboliai ir jų rašymo tvarka atitinka Lietuvos standartų reikalavimus.
20. Inspekcijos pareigūnai, atlikdami matavimo priemonių teisinę metrologinę
priežiūrą, kontroliuoja jų atitiktį metrologijos srities teisės aktų reikalavimams vadovaudamiesi
nustatyta tvarka patvirtintomis matavimo priemonių patikros metodikomis ar kitais dokumentais,
įgaliotos institucijos pripažintais tinkamais atlikti matavimo priemonių patikrą ir plombavimo
schemomis. Prireikus, matavimo priemonės, vadovaujantis Gaminių bandinių paėmimo ir
apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d.
nutarimu Nr. 1103 ,,Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
pateikiamos teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti paskirtosioms ar notifikuotoms
(paskelbtosioms) įstaigoms.
21. Inspekcijos pareigūnai, atlikdami naftos ar kitų skystų produktų kiekio matavimus
talpyklose, vadovaujasi nustatyta tvarka patvirtintais teisės aktais.
22. Inspekcijos pareigūnai fasuotų prekių kiekio kontrolę metrologijos srities teisės aktų
reikalavimų atitikčiai nustatyti atlieka vadovaudamiesi Inspekcijos viršininko patvirtintu Fasuotų
prekių kiekio kontrolės teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti tvarkos aprašu.
23. Vienu metu gali būti atliekami ne daugiau kaip du ūkio subjekto veiklos planiniai
patikrinimai (kai patikrinimą atlieka Inspekcija ir kitas priežiūrą atliekantis subjektas). Inspekcija
kartu su kitais priežiūrą atliekančiais subjektais, kurių priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje
susiję, gali atlikti bendrą dviejų ar daugiau priežiūrą atliekančių subjektų planinį patikrinimą, jeigu
taip sumažėja priežiūros našta ūkio subjektui.
24. Neatskiriama teisinės metrologinės priežiūros dalis yra ūkio subjektų vienodas ir
neprieštaringas konsultavimas, jų švietimas, metodinės pagalbos jiems teikimas. Konsultacijų
rengimo, teikimo ir skelbimo tvarką, siekiant užtikrinti vienodą ir neprieštaringą teisinę metrologiją
reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą pagal teisės aktuose
nustatytą Inspekcijos kompetenciją nustato Inspekcijos viršininko patvirtintos Asmenų
konsultavimo Lietuvos metrologijos inspekcijoje taisyklės.
IV SKYRIUS
PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA
25. Vadovaudamasis patvirtintu Inspekcijos mėnesio ūkio subjektų patikrinimo planu,
Inspekcijos teritorinio padalinio vedėjas ar vyresnysis patarėjas:
25.1. Inspekcijos informacinėje sistemoje ,,Teisinė metrologinė priežiūra“ suformuoja
pavedimą atlikti patikrinimą, jį pasirašo ir patvirtina Inspekcijos teritorinio padalinio antspaudu;
25.2. jei bus atliekamas planinis ūkio subjekto veiklos patikrinimas, – išrašo Inspekcijos
viršininko patvirtintos formos pranešimą apie ūkio subjekto veiklos planinį patikrinimą,
užregistruoja jį Inspekcijos teritorinio padalinio siunčiamų dokumentų registre. Vieną egzempliorių
siunčia planuojamam tikrinti ūkio subjektui, o kitą – saugo Inspekcijos teritoriniame padalinyje
įsegtą į bylą.
25.3. ūkio subjektams, kuriems parengti kontroliniai klausimynai, kartu su pranešimu apie
ūkio subjekto veiklos planinį patikrinimą išsiunčia kontrolinius klausimynus.
26. Inspekcijos pareigūnas, ūkio subjekto darbo metu atvykęs atlikti ūkio subjekto veiklos
patikrinimo, prisistato ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo
pažymėjimą, Inspekcijos atsakingo asmens išduotą pavedimą atlikti patikrinimą.
27. Inspekcijos pareigūnas, pradėdamas patikrinimą, paprašo ūkio subjekto pateikti
patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus ir paskirti atsakingą asmenį dalyvauti patikrinime.

6

Inspekcija negali reikalauti ūkio subjekto pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar
dokumentų, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, tam reikėtų sukurti dokumentus ar
informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.
28. Ūkio subjektas turi teisę neteikti Inspekcijai dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus
jis yra pateikęs nors vienam priežiūrą atliekančiam subjektui. Atsisakydamas teikti dokumentus,
ūkio subjektas turi raštu nurodyti, kokiam priežiūrą atliekančiam subjektui šie dokumentai yra
pateikti. Inspekcija kartu su kitais priežiūrą atliekančiais subjektais Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti būtinais
dokumentais ir kita informacija, kuriuos jiems yra pateikę ūkio subjektai.
29. Tikrinamoje ūkio subjekto teritorijoje Inspekcijos pareigūnas privalo laikytis Lietuvos
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatytų reikalavimų. Į ūkio subjekto
sandėlius, gamybines patalpas, kitas pagalbines patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas ūkio
subjekto atstovo.
30. Atliekant ūkio subjekto patikrinimą pirmaisiais jo veiklos metais, šiam ūkio subjektui
įteikiama Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų, prioritetas taikomas šių subjektų konsultavimui ir
metodinės pagalbos teikimui teisinės metrologijos klausimais.
31. Pirmuosius metus veiklą vykdančių ir ,,verslo naujoko“ statusą turinčių fizinių ir juridinių
asmenų veiklos priežiūros ir metodinės pagalbos teikimo tvarką nustato Inspekcijos viršininko
patvirtintas Pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūros ir metodinės
pagalbos teikimo tvarkos aprašas.
32. Ūkio subjektų, įtrauktų į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“, patikrinimai
neplanuojami 3 metus. Patikrinimai atliekami, tik gavus informaciją, kad ūkio subjektas galimai
pažeidė Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus arba gavus
vartotojo skundą.
V SKYRIUS
PATIKRINIMO AKTŲ SURAŠYMO TVARKA
33. Atlikus patikrinimą surašomas Inspekcijos viršininko patvirtintos formos patikrinimo
aktas. Už jame surašytų duomenų teisingumą ir išsamumą atsako aktą surašę ir pasirašę pareigūnai,
atlikę patikrinimą.
34. Patikrinimo aktui registracijos numerį Inspekcijos informacinė sistema „Teisinė
metrologinė priežiūra“ suteikia automatiškai. Patikrinimo akte turi būti nurodytas patikrinimo
pradžios ir pabaigos laikas. Patikrinimo akto data yra laikoma data, kai patikrinimo aktą pasirašo jį
surašęs pareigūnas.
35. Patikrinimo aktai surašomi dvejais egzemplioriais. Pirmas patikrinimo akto
egzempliorius su prie patikrinimo akto pridėtais dokumentais saugomas Inspekcijoje, antras
patikrinimo akto egzempliorius įteikiamas ūkio subjekto vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
36. Su patikrinimo aktu pasirašytinai supažindinamas ūkio subjekto vadovas arba jo
įgaliotas asmuo. Ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atsisakius pasirašyti patikrinimo
aktą, Inspekcijos pareigūnas apie tai pažymi patikrinimo akte.
37. Jeigu patikrinimo aktas surašomas ne patikrinimo atlikimo vietoje arba ūkio subjekto
vadovas ar jo įgaliotas asmuo atsisako susipažinti ir (ar) priimti įteikiamą patikrinimo aktą, antrasis
patikrinimo akto egzempliorius per tris darbo dienas nuo jo surašymo registruotu paštu išsiunčiamas
ūkio subjektui.
VI SKYRIUS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS, NUSTAČIUS METROLOGIJOS SRITIES
TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMĄ
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38. Poveikio priemones Inspekcija taiko tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu
būdu. Inspekcija poveikio priemones skiria atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, jo trukmę, padarytos
žalos mąstą, dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes.
39. Inspekcija, nustačiusi teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus, turi teisę:
39.1. pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą fiziniams
asmenims, juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų
filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims skirti administracines nuobaudas ir
administracinio poveikio priemonę – matavimo priemonės konfiskavimą;
39.2. pagal Metrologijos įstatymą juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms skirti
įspėjimą arba baudą ir taikyti administracinio poveikio priemones – matavimo priemonės
konfiskavimą, žodinę pastabą ar rašytinį nurodymą pašalinti pažeidimą;
39.3. taikyti techniniuose reglamentuose nustatytas poveikio priemones ūkio subjektams –
rašytinį įspėjimą apie nustatytą teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą ir įpareigojimą jį per
nustatytą terminą pašalinti, draudimą laikinai, kol bus pašalintas pažeidimas, naudoti ar tiekti rinkai
matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, draudimą naudoti ar tiekti rinkai
matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas
nepašalintas.
40. Inspekcijos taikomų poveikio priemonių už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus
taikymo tvarką nustato Inspekcijos viršininko patvirtintas Inspekcijos poveikio priemonių taikymo
ūkio subjektams tvarkos aprašas.
41. Jeigu už metrologijos srities teisės aktų pažeidimą, numatytą Administracinių
nusižengimo kodekso 140 straipsnyje, atsakingas vienas fizinis asmuo, kuris verčiasi individualia
veikla, arba juridinio asmens, kitos organizacijos filialo vadovas ar kitas atsakingas asmuo, prie
administracinio nusižengimo protokolo pridedamos visų patikrinimo aktų kopijos.
Jeigu už metrologijos srities teisės aktų pažeidimą, numatytą Metrologijos įstatymo
33 straipsnio 1 dalyje, atsakingas vienas juridinis asmuo ar kita organizacija, prie metrologijos
srities teisės aktų pažeidimo protokolo pridedamos visų patikrinimo aktų kopijos.
42. Pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos, dėl kurios atliekama priežiūra, pradžios
šiam subjektui už atliekamo pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti
taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu (sustabdomos ar
naikinamos veiklos licencijos). Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, netinkamo taikymo
faktą, ūkio subjektui nustatomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip vieno mėnesio) terminas
pažeidimams ištaisyti.
VII SKYRIUS
MAŽAREIKŠMIAI METROLOGIJOS SRITIES TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI
43. Inspekcijos pareigūnų nustatyti metrologijos srities teisės aktų pažeidimai, jeigu jie
nedaro žalos teisės normų saugomoms vertybėms, vadovaujantis protingumo ir teisingumo
principais, gali būti atskirose veiklos srityse laikomi mažareikšmiais.
44. Nustačius metrologijos srities teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo
vykdymo faktą, kuris Inspekcijos vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas
ir kurį galima nedelsiant ištaisyti, tokio pažeidimo tyrimas ar pažeidimo nagrinėjimas nutraukiamas,
poveikio priemonės neskiriamos, o ūkio subjektui pareiškiama žodinė pastaba ir patikrinimo akte
nurodoma, kad pažeidimas pašalintas patikrinimo metu
Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti
negalima Inspekcijos pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje, ūkio subjektui
patikrinimo akte įrašomas nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir
nustatomas protingas terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Jeigu ūkio
subjektas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo, pakartotinai rašytinis
nurodymas negali būti pateiktas.

8

45. Atskirose veiklos srityse mažareikšmiais gali būti laikomi šie metrologijos srities teisės
aktų pažeidimai:
45.1. Matavimo priemonių naudojimo srityje, kai:
45.1.1. ūkio subjekto naudojamų matavimo priemonių patikra atlikta, netinkamai įforminant
patikros atlikimo procedūras ir dokumentaciją ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių (pateikti
įrodymai: raštai, sutartys, grafikai ar kt.);
45.1.2. naudojamos matavimo priemonės periodinė patikra atlikta pažeidžiant teisės aktais
nustatytus periodinės patikros atlikimo terminus, bet ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų ir jeigu
tai nepadarė didelės žalos vartotojams ar visuomenės interesams;
45.1.3. dėl specifinių matavimo priemonės naudojimo sąlygų gamybos procese (garai,
drėgmė, dažnas matavimo priemonės plovimas ir kt.) pažeisti matavimo priemonės pirminės
patikros žymenys ar ženklai, tačiau yra galiojantis atitikties sertifikatas ar gamintojo deklaracija;
45.1.4. gamintojo nustatytų norminių naudojimo sąlygų neesminiai pažeidimai, jei tai
neturėjo didelės įtakos matavimo priemonės tikslumui ir nesukėlė didelės žalos vartotojui ar
visuomenės interesų apsaugai (pvz., matavimo priemonės įrengimo, temperatūros režimo ar kt.
naudojimo sąlygų pažeidimas; viršyta naftos produktų įpylimo kolonėlių santykinė paklaida ne
daugiau kaip ± 0,55 % tūrio, suskystintų dujų, skirtų automobilių transportui, kolonėlių santykinė
paklaida ne daugiau kaip ± 1,1 % tūrio);
45.1.5. gamintojo nustatytų norminių naudojimo sąlygų pažeidimai sukėlė žalą pardavėjui;
45.1.6. elektroninės svarstyklės spausdina kainos etiketę, esant svėrinio masei mažesnei už
mažiausią ribinę masę arba naudojami matavimo priemonės rodmenys, esantys žemiau minimalios
matavimo ribos;
45.2. Fasuotų prekių gamybos ir ženklinimo srityje, kai:
45.2.1. defektinių fasuotų prekių skaičius dėl jų neatitikties kiekio reikalavimams yra lygus
atmetimo kriterijui, tačiau jose nustatytos neigiamos paklaidos dydis viršija leistinos paklaidos dydį
ne daugiau kaip 10 proc.;
45.2.2. fasuota prekė paženklinta „e“ ženklu neišlaikant nustatytų ženklinimui aukščio ir
pločio proporcijų;
45.2.3. fasuotos prekės ženklinimo etiketėje nurodyti ne visi teisės aktais nustatyti
metrologiniai duomenys, išskyrus gryno produkto kiekį fasuotėje;
45.2.4. fasuotų skystų produktų vardinis kiekis nurodytas tik masės vienetais, nepažeidžiant
nustatytų reikalavimų prekių kiekiui.
45.3. Paskirtųjų įstaigų vykdomos veiklos srityje:
45.3.1. nedideli Matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų blankų
apskaitos žurnalo vedimo tvarkos pažeidimai, neturintys įtakos patikros žymenų ir patikros
sertifikatų blankų apskaitai;
45.3.2 nedideli Išduotų matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų
registravimo žurnalo vedimo tvarkos pažeidimai, neturintys įtakos patikros žymenų ir patikros
sertifikatų panaudojimui ne pagal paskirtį.
VIII SKYRIUS
METROLOGIJOS SRITIES TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO KONTROLĖ
46. Jeigu tikrinant ūkio subjekto veiklą nustatyti metrologijos srities teisės aktų pažeidimai,
pažeidimą nustatę Inspekcijos pareigūnai vykdo pažeidimų šalinimo kontrolę.
47. Ūkio subjekto galima paprašyti pateikti informaciją apie pažeidimų pašalinimo eigą, gali
būti atliekamas pakartotinis ūkio subjekto patikrinimas po pažeidimams pašalinti duoto termino.
48. Pakartotinis patikrinimas atliekamas, siekiant užtikrinti, kad yra pašalinti ūkio subjekto
veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti metrologijos srities teisės aktų pažeidimai ir
įgyvendinti priimti sprendimai.
49. Sprendimą dėl ūkio subjekto pakartotinio patikrinimo atlikimo priima Inspekcijos
viršininkas arba Inspekcijos teritorinių padalinių vedėjai ar vyresnieji patarėjai.
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50. Inspekcijos pareigūnas, atlikdamas pakartotinį ūkio subjekto veiklos patikrinimą,
patikrinimo akte nurodo, ar buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti metrologijos srities
teisės aktų pažeidimai.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
51. Ūkio subjektai turi teisę apskųsti Inspekcijai Inspekcijos pareigūnų veiksmus
(neveikimą) ir priimtus administracinius sprendimus Viešojo administravimo įstatymo nuostatų,
reglamentuojančių administracinę procedūrą, nustatyta tvarka ar pasirinktinai administracinių ginčų
komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
52. Inspekcija Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatyta tvarka
rengia ir teikia vykdytos veiklos ataskaitas, taip pat ataskaitas dėl ūkio subjektams Metrologijos
įstatyme ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar
netinkamo jų vykdymo, pažeidimų masto, priežasčių, įgyvendintų prevencinių ir taikytų poveikio
priemonių bei siūlymus keisti galiojančius ar priimti naujus teisės aktus.
53. Teisinės metrologinės priežiūros metu ūkio subjektų pateikti ir Inspekcijos pareigūnų
surašyti dokumentai, įskaitant asmens duomenis, Inspekcijoje saugomi Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais
terminais.
54. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Asmens
duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos metrologijos inspekcijoje tvarkos aprašo nustatyta
tvarka. Asmens duomenys, pateikti Inspekcijai teisinės metrologinės priežiūros atlikimo metu,
tvarkomi teisinės metrologinės priežiūros atlikimo ir Inspekcijos vidaus administravimo bei vidaus
administravimo kontrolės tikslais.
_________________________

