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Akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai 

 

UAB  „Nordic Metrology Science“ Jungtinė laboratorija 

 

AKREDITAVIMO SRITIS  
 

Kauno regiono laboratorija (E. Ožeškienės g. 25, 44254 Kaunas) 

Tiriamasis/ 

bandomasis 

objektas arba 

ėminys 

Tiriamieji/ 

bandomieji 

komponentai, 

parametrai ar 

charakteristikos 

Dokumento, nustatančio metodus, 

žymuo, skyrius, punktas  

(jei taikoma) 

Metodo tipas, 

principas ir/arba   

naudojama 

įranga 

(jei taikoma) 

Fasuoti produktai 

ir matavimo indai 

Bandinių 

atranka 

FP-04 „Fasuotų produktų ir matavimo 

indų bandinių atranka (2018-12-07)“ 

Atsitiktinė 

atranka 

Fasuotų produktų 

kiekis pakuotėje 
Masė 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Fasuotų produktų 

kiekis pakuotėje 
Tūris 

FP-02 „Fasuotų produktų kiekio – 

tūrio nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Matavimo indai Tūris 
FP-03 „Matavimo indų tūrio bandymai  

(2018-12-11)“ 
Svėrimas 

 

Šiaulių regiono laboratorija (Baltupėnų g. 1, 78141 Šiauliai) 

Tiriamasis/ 

bandomasis 

objektas arba 

ėminys 

Tiriamieji/ 

bandomieji 

komponentai, 

parametrai ar 

charakteristikos 

Dokumento, nustatančio metodus, 

žymuo, skyrius, punktas  

(jei taikoma) 

Metodo tipas, 

principas ir/arba   

naudojama 

įranga 

(jei taikoma) 

Fasuoti produktai  
Bandinių 

atranka 

FP-04 „Fasuotų produktų ir matavimo 

indų bandinių atranka (2018-12-07)“ 

Atsitiktinė 

atranka 

Fasuoti kieti 

produktai 
Masė 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Fasuoti miltelių 

pavidalo ir birūs 

produktai 

Masė 
FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Fasuoti 

konservuoti  

produktai 

Masė 
FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Fasuoti tiršti, 

pastos 

konsistencijos ir 

reologinių 

savybių turintys 

produktai 

Masė, tūris 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 

FP-02 „Fasuotų produktų kiekio – 

tūrio nustatymas  (2018-12-03)“ 

Svėrimas 

Fasuoti skysti 

produktai 
Masė, tūris 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 

FP-02 „Fasuotų produktų kiekio – 

tūrio nustatymas  (2018-12-03)“ 

Svėrimas 
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Klaipėdos regiono laboratorija (Liepų g. 54 K4, 92106 Klaipėda) 

Tiriamasis/band

omasis objektas 

arba ėminys 

Tiriamieji/bando

mieji 

komponentai, 

parametrai ar 

charakteristikos 

Dokumento, nustatančio 

metodus, žymuo, skyrius, 

punktas  

(jei taikoma) 

Metodo tipas, 

principas ir/arba   

naudojama 

įranga 

(jei taikoma) 

Fasuoti produktai  Bandinių atranka 

FP-04 „Fasuotų produktų ir 

matavimo indų bandinių atranka 

(2018-12-07)“ 

Atsitiktinė atranka 

Fasuoti skysti 

produktai 
Masė, tūris 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 

FP-02 „Fasuotų produktų kiekio – 

tūrio nustatymas  (2018-12-03)“ 

Svėrimas 

Fasuoti kieti 

produktai 
Masė 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Fasuoti miltelių 

pavidalo ir birūs 

produktai 

Masė 
FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Fasuoti šaldyti  

produktai 
Masė, tūris 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 

FP-02 „Fasuotų produktų kiekio – 

tūrio nustatymas  (2018-12-03)“ 

Svėrimas 

Fasuoti 

konservuoti  

produktai 

Masė 
FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 
Svėrimas 

Fasuoti tiršti, 

pastos 

konsistencijos ir 

reologinių 

savybių turintys 

produktai 

Masė, tūris 

FP-01 „Fasuotų produktų kiekio – 

masės nustatymas  (2018-12-03)“ 

FP-02 „Fasuotų produktų kiekio – 

tūrio nustatymas  (2018-12-03)“ 

Svėrimas 

 

 

 

Direktorė                                                                                             Dalia Baležentė 

 

 

 

 

 


