LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTO, SIEKIANČIO BŪTI ĮTRAUKTU Į „BALTĄJĮ SĄRAŠĄ
TEISINĖS METROLOGIJOS SRITYJE“, VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, ŪKIO
SUBJEKTO PRAŠYMO FORMOS IR INFORMACIJOS VERTINIMO KRITERIJŲ
PATVIRTINIMO
2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 11V-111
Vilnius
Vadovaudamasis Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 932 redakcija) „Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.12 papunkčiu ir siekdamas sudaryti galimybę ūkio
subjektams būti įtrauktiems į Lietuvos metrologijos inspekcijos sudaromą ūkio subjektų, kurių
rizikingumo lygis žemiausias, sąrašą (toliau – „Baltasis sąrašas teisinės metrologijos srityje“):
1. T v i r t i n u Ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos
srityje“, prašymo (toliau – Prašymas) formą (pridedama).
2. S u d a r a u šios sudėties Ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į „Baltąjį sąrašą teisinės
metrologijos srityje“, vertinimo komisiją (toliau – komisija):
2.1. Natalija Bražunienė, Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko pavaduotoja
(komisijos pirmininkė);
2.2. Simonas Bužinskas, Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus viršininkas;
2.3. Nijolė Maziliauskaitė, Matavimų ir tyrimų skyriaus viršininkė;
2.4. Raimonda Siaurusaitytė-Daukšienė, Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriaus
vyriausioji specialistė;
2.5. Aistė Zuokienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
2.6. Lietuvos metrologijos inspekcijos teritorinio padalinio, kurio apskrityje veiklą vykdo į
„Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ siekiantis būti įtrauktas ūkio subjektas, viršininkas arba
jo funkcijas laikinai vykdantis valstybės tarnautojas.
3. N u r o d a u Komisijai, analizuojant ir vertinant Prašyme pateiktą informaciją,
vadovautis šiais vertinimo kriterijais:
3.1. nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus padarė Lietuvos Respublikos
metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų pažeidimų, išskyrus mažareikšmius
pažeidimus (privalomas kriterijus);
3.2. nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus tik po Lietuvos metrologijos
inspekcijos pranešimo apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą pašalino pažeidimus (privalomas
kriterijus);
3.3. ūkio subjektas yra įsidiegęs kokybės vadybos sistemą;
3.4. ūkio subjektas turi sudaręs ir patvirtinęs savo veikloje naudojamų teisinio metrologinio
reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (taikoma matavimo priemonių
naudotojams);
3.5. ūkio subjekto darbuotojai pagal kompetenciją susipažinę su Metrologijos įstatyme ir
kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytais teisinės metrologijos reikalavimais;
3.6. ūkio subjektas bendradarbiauja su Lietuvos metrologijos inspekcija.

4. N u r o d a u Lietuvos metrologijos inspekcijos teritoriniams padaliniams:
4.1. atlikus patikrinimą ir nenustačius pažeidimų, informuoti ūkio subjektą apie galimybę
būti įtrauktam į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“;
4.2. 3 metus neplanuoti ūkio subjektų, įtrauktų į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos
srityje“, patikrinimų. Patikrinimus atlikti, tik gavus informaciją, kad ūkio subjektas galimai pažeidė
Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus arba gavus vartotojo
skundą.
5. P a v e d u:
5.1. Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos metrologijos inspekcijos
interneto svetainėje;
5.2. Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriui informuoti ūkio subjektus apie jų įtraukimą
arba neįtraukimą į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“;
5.3. Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko pavaduotojai Natalijai Bražunienei
kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.
6. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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(Ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“,
prašymo forma)
__________________________________________________________________________
(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas /
fizinio asmens vardas ir pavardė)
__________________________________________________________________________
(kiti juridinio asmens rekvizitai, nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje /
fizinio asmens individualios veiklos pažymos numeris, adresas susirašinėjimui, elektroninio pašto adresas, telefono
numeris)

Lietuvos metrologijos inspekcijai

ŪKIO SUBJEKTO, SIEKIANČIO BŪTI ĮTRAUKTU Į
„BALTĄJĮ SĄRAŠĄ TEISINĖS METROLOGIJOS SRITYJE“,
PRAŠYMAS
20 ___ m. ____________________ d.
__________
(vieta)
P r a š a u įtraukti į Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) sudaromą ūkio subjektų, kurių rizikingumo
lygis
žemiausias,
sąrašą
(toliau
–
„Baltasis
sąrašas
teisinės
metrologijos
srityje“)
_______________________________________________________________________________.
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas ir pavardė)

D e k l a r u o j u, kad atitinku šiuos ūkio subjektų vertinimo kriterijus (pažymėti):

□ Nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus padarė Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo
ir kitų metrologijos srities teisės aktų pažeidimų, išskyrus mažareikšmius pažeidimus (privalomas kriterijus).
Mažareikšmiai teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimai apibrėžti Inspekcijos teisinės metrologinės priežiūros
veiksmų aprašo, patvirtinto inspekcijos viršininko 2015-06-30 įsakymu Nr. 11V-78, 43–44 punktuose:
http://metrinsp.lrv.lt/uploads/metrinsp/documents/files/teisine_informacija/teises_aktai/lmi_isakymai/11V-78.pdf

□ Nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus tik po Lietuvos metrologijos inspekcijos pranešimo
apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą pašalino pažeidimus (privalomas kriterijus).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 6 dalimi, Inspekcija prieš
pradėdama ūkio subjekto veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, privalo ūkio subjektą raštu
arba elektroniniu būdu informuoti apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą,
terminą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti Inspekcijai, sąrašą.

□ Ūkio subjektas yra įsidiegęs kokybės vadybos sistemą.
□

Ūkio subjektas turi sudaręs ir patvirtinęs naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų
matavimo priemonių grupių sąrašą (taikoma matavimo priemonių naudotojams).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, ūkio subjektas, savo veikloje
naudojantis į teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą įtrauktas
matavimo priemones 16 straipsnio 1 dalyje nurodytose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, privalo sudaryti ir
patvirtinti tokių matavimo priemonių grupių sąrašą ir šiame sąraše nurodyti naudojamos matavimo priemonės tipą,
numerį ir naudojimo sritį.

□

Ūkio subjekto darbuotojai pagal kompetenciją susipažinę su Metrologijos įstatyme ir kituose metrologijos
srities teisės aktuose nustatytais teisinės metrologijos reikalavimais.

□ Ūkio subjektas bendradarbiauja su Inspekcija.
Ūkio subjektas konsultuojasi su Inspekcija, dalyvauja Inspekcijos konsultavimo renginiuose, veiklos patikrinimo metu
geranoriškai teikia Inspekcijos nurodytą informaciją, susijusią su patikrinimu, ir kitaip panašiai bendradarbiauja.

P a t v i r t i n u šiame prašyme pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą.
I n f o r m u o j u, jog žinau ir suprantu, kad už prašyme pateiktą netikslią ar klaidingą informaciją ūkio subjektas
bus neįtrauktas į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ arba išbrauktas iš jo.
Į s i p a r e i g o j u teikti Inspekcijai visą prašomą informaciją, susijusią su ūkio subjekto veikla ir aukščiau
nurodytų kriterijų vertinimu.
PRIDEDAMA. (Dokumentai, įrodantys ūkio subjekto atitikimą vertinimo kriterijams).

_________________
(pareigos)

_________________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

