
STOTIES VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS: 

 

1. Žemės, miškų ūkio ir kitų mašinų, darbo įrenginių atitikties techninio reglamento 

„Mašinų sauga“ bei kitų teisės aktų reikalavimams vertinimas 

 Atliekant atitikties įvertinimo darbus Bandymų laboratorija dirba kartu su 

Sertifikavimo skyriumi. Laboratorija atlieka bandymus, patikras, o Sertifikavimo skyrius, 

remdamasis bandymų protokolais, – atitikties įvertinimą (sertifikavimą). 

 Stotis vienintelė Lietuvoje atlieka tokio pobūdžio darbus. Šių darbų užsakovai yra 

Lietuvos Respublikos gamintojai, gaminantys naujas mašinas, ne ES valstybių gamintojai 

(ukrainiečiai, baltarusiai), norintys tiekti savo mašinas Lietuvos ir ES rinkai ir Lietuvos įmonės, 

siekiančios pakelti savo naudojamų darbo įrenginių saugos lygį. 

 Panašias paslaugas teikiančių įstaigų yra kaimyninėje Latvijoje ir Lenkijoje, tačiau dėl 

nemažo atstumo išaugant paslaugos kainai užsakovai kreipiasi į Stotį. 

2. Specialių transporto priemonių, skirtų greitai gendantiems produktams vežti, 

bandymai ir tikrinimas 

Lietuvos transporto saugos administracija, įgyvendindama tarptautinį susitarimą dėl greitai 

gendančių maisto produktų gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto 

priemonių (ATP), Stočiai išdavė leidimą nuo 2003 m. kovo 4 d. užsiimti specialių transporto 

priemonių bandymais ir tikrinimais. 

 Daugiausia šia paslauga naudojasi pieno perdirbėjai, prekybininkai ir tokių transporto 

priemonių gamintojai. Šiuo tikslu įkurta speciali brangiai kainavusi ir unikali laboratorija, kurioje 

gali tilpti didelės keliamosios galios krovininės transporto priemonės. Teikti tokias paslaugas kiti 

Lietuvos ūkio subjektai galimybių neturi, tai padaryti galima tik Estijoje arba Lenkijoje. 

 Šiuo metu laboratorija atlieka tarptautiniam greitai gendančių maisto produktų 

gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių bandymus ir tikrinimą. 

3. Žemės ūkio mašinų saugos ekspertizė 

Ekspertizė atliekama valstybinių institucijų užsakymu. Ekspertizės metu atliekama 

lydimųjų dokumentų, produkto nesaugumo veiksnių, būklės analizė. Jeigu būtina – atliekami 

laboratoriniai bandymai ir skaičiavimai. Stoties Bandymų laboratorija yra apsirūpinusi reikiamomis 

matavimo priemonėmis, turi patvirtintą metodiką bei kompetentingus specialistus.  

Skaičiuojant mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumą (100 tūkst. darbuotojų), 

dažniausiai patiriamos traumos, kai bandoma pašalinti besisukančių, judančių, linkusių į poslinkį ar 

kitokius mechanizmų, padargų, statinių ar pastatų gedimus bei kitus panašius defektus.  



4. Transporto priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirųjų techninių junginių 

bandymų ir atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimas 

Veikla vykdoma pagal Lietuvos transporto saugos administracijos išduotus leidimus atlikti 

šių objektų bandymus ir vertinimą: šoninės ir galinės apsaugos įtaisų, sėdynių ir saugos diržų 

tvirtinimo įtaisų, transporto priemonių konstrukcijos įvertinimą, atpažinties lentelių ir  numerių 

įvertinimą, masės ir gabaritų nustatymą, purslų taškymo ribojimo sistemų, netiesioginio matymo 

įtaisų, apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų išdėstymo, valstybinio numerio ženklo montavimo ir 

tvirtinimo vietos nustatymą.  

Darbų užsakovai – Lietuvos ir kaimyninių šalių (Latvijos, Estijos) transporto priemonių ir jų 

sudėtinių dalių gamintojai. Bandymams atlikti naudojami įvairūs matavimo prietaisai ir unikali 

vienetinės gamybos bandymų įranga. 

5. Lošimo įrenginių - rulečių – atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimas 

 Veikla atliekama suderinus su Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos. Užsakovai – lošimų organizatoriai (kazino).  

6. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos registravimas ir techninės apžiūros  

 Leidimas užsiimti veikla Stočiai suteiktas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie 

ŽŪM direktoriaus 2018 10 31 įsakymu Nr. A1-650 „Dėl teisės registruoti purkštuvus ir atlikti jų 

techninę apžiūrą suteikimo“. Vykdydama šią funkciją Stotis ministerijos nustatyta tvarka registruoja 

apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangą, suteikia unikalų numerį, išduoda augalų apsaugos 

produktų purkštuvo pažymėjimus, vertina purkštuvų techninę būklę. 

 

7. Kita veikla, kuri neprieštarauja teisės aktams 


