
 

 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. RUGSĖJO 21 D. 

NUTARIMO NR. 1150 „DĖL VALSTYBINĖS PRODUKTŲ SAUGOS EKSPERTIZĖS 

ATLIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1378 

Vilnius 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimą 

Nr. 1150 „Dėl Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos 

patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo 

ir apmokėjimo tvarka nauja redakcija nedėstoma): 
 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS PRODUKTŲ SAUGOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO IR 

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 18 straipsnio 

2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

Patvirtinti Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašą (pridedama).“  

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Valstybinės produktų saugos ekspertizės 

atlikimo ir apmokėjimo tvarką: 

2.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 
 

„VALSTYBINĖS PRODUKTŲ SAUGOS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO IR 

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS“. 

2.2. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 
 

„I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS“. 

2.3. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„1. Šis aprašas reglamentuoja valstybinės produktų saugos ekspertizės (toliau – 

ekspertizė) atlikimą ir apmokėjimą.“ 

2.4. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„2. Ekspertizė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos produktų saugos 

įstatymu.“  
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2.5. Papildyti 2
1 

punktu:  

„2
1
. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos produktų 

saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme.“ 

2.6. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 
 

„II SKYRIUS 

EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS“. 

2.7. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Ekspertizė atliekama valstybės institucijų (toliau − ekspertizės užsakovas) 

užsakymu, kai jos negali nustatyti, ar produktas saugus.“ 

2.8. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„4. Ekspertizę gali atlikti akredituotos bandymų laboratorijos pagal akredituotas sritis 

(toliau – ekspertizės atlikėjas).“ 

2.9. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Gaminių bandiniai ekspertizei atlikti imami 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“.“ 

2.10. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 
 

„III SKYRIUS 

EKSPERTIZĖS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS“. 

2.11. Pakeisti 14 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

„Pakartotinė ekspertizė yra atskira ekspertizė ir atliekama ta pačia apimtimi pagal 

visus šio aprašo reikalavimus.“ 

2.12. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 
 

„IV SKYRIUS 

EKSPERTIZĖS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS“. 

2.13. Pakeisti priedo žymą ir ją išdėstyti taip: 
 

„Valstybinės produktų saugos ekspertizės  

atlikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 

priedas“. 

3. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 

 

 

 

Ūkio ministras Evaldas Gustas 


