LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL KITOJE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE NARĖJE AR EUROPOS
EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖJE PATVIRTINTO MATAVIMO PRIEMONĖS
TIPO (IR (AR) JO MODIFIKACIJOS) ĮREGISTRAVIMO Į LIETUVOS MATAVIMO
PRIEMONIŲ VALSTYBĖS REGISTRĄ PRAŠYMO FORMOS PATVIRTINIMO
2021 m. gegužės 7 d. Nr. 11V-119
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 210 ,,Dėl Lietuvos
matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro
nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 82 redakcija), 18 punktu:
1. T v i r t i n u kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės
valstybėje patvirtinto matavimo priemonės tipo (ir (ar) jo modifikacijos) įregistravimo į Lietuvos
matavimo priemonių valstybės registrą prašymo formą (pridedama).
2. P a v e d u Lietuvos metrologijos inspekcijos Bendrųjų reikalų skyriui pateikti šį
įsakymą Teisės aktų registrui ir paskelbti jį Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

Viršininkas

Parengė
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Domas Vasiliauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko
2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 11V-119
(Prašymo įregistruoti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės
erdvės valstybėje patvirtintą matavimo priemonės tipą (ir (ar) jo modifikaciją) į Lietuvos
matavimo priemonių valstybės registrą forma)

________________________________________________________________________________
(prašymą teikiančio juridinio asmens, kitos organizacijos, jų padalinių teisinė forma, pavadinimas, kodas (jeigu juridinis
asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai neįregistruoti Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens, kitos organizacijos,
padalinių registravimo užsienio valstybės registre numeris) buveinė (adresas), korespondencijos adresas, telefono
numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
arba
________________________________________________________________________________________________
(prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jei asmuo neturi asmens kodo, – gimimo data),
korespondencijos adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lietuvos metrologijos inspekcijai
PRAŠYMAS
ĮREGISTRUOTI KITOJE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE NARĖJE AR EUROPOS
EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖJE PATVIRTINTĄ MATAVIMO PRIEMONĖS
TIPĄ (IR (AR) JO MODIFIKACIJĄ)
Į LIETUVOS MATAVIMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS REGISTRĄ
20___ m. ________________ d.
(data)
________________________
(prašymo sudarymo vieta)
Prašome įregistruoti matavimo priemonės tipą (ir (ar) jo modifikaciją):
matavimo priemonės pavadinimas ___________________________________________________
matavimo priemonės tipas (ir (ar) jo modifikacija) _______________________________________
taikymo sritis ___________________________________________________________________
gamintojas ______________________________________________________________________

Metrologinės charakteristikos:
matavimo ribos__________________________________________________________________
didžiausia leidžiamoji paklaida _____________________________________________________
tikslumo klasė __________________________________________________________________
Naudojimo sąlygos:
aplinkos ________________________________________________________________________
mechaninės _____________________________________________________________________
elektromagnetinės ________________________________________________________________

Matavimo priemonės apsaugos priemonės:
plombavimas ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(taikomas/netaikomas, gamintojo informacija apie žymenų ir (arba) plombavimo vietas, jeigu plombavimas taikomas,
nurodomas informacijos gavimo būdas)

Matavimo priemonės tipo (ir (ar) jo modifikacijos) įvertinimą atlikęs ūkio subjektas:
________________________________________________________________________________
(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas, valstybė)

________________________________________________________________________________
Matavimo priemonės tipą (ir (ar) jo modifikaciją) patvirtinantis dokumentas:
________________________________________________________________________________
(Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės išduoto matavimo priemonės tipą (ir (ar) jo
modifikaciją) patvirtinančio dokumento (sertifikato) išdavimo data, numeris, dokumento (sertifikato) galiojimo data,
dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA. (su prašymu įregistruoti matavimo priemonės tipą (ir (ar) jo modifikaciją),
pateikiamų dokumentų, nurodytų Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų 18 ir 19
punktuose, kopijos originalo kalba ir oficialaus vertėjo patvirtinti atitinkamų dokumentų vertimai į
valstybinę kalbą)

(Prašymą teikiančio asmens pareigos
(jei taikoma))

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

