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Akredituota EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai 

UAB „NORDIC METROLOGY SCIENCE“  KONTROLĖS ĮSTAIGA, 

A TIPO KONTROLĖS ĮSTAIGA  

(Adresas ir veiklos vykdymo vieta: Dariaus ir Girėno g. 38, Vilnius) 

AKREDITAVIMO SRITIS 
 

Produkto/ produktų 

grupės pavadinimas 

Atitikties vertinimo 

procedūra/ modulis 
Direktyvos priedas/ straipsnis 

Techninis reglamentas „Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas“, patvirtintas    2015-11-19 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-730 „Dėl neautomatinių svarstyklių techninio 

reglamento patvirtinimo“, 

kuriuo perkelta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių 

narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo 

Neautomatinės 

svarstyklės 

Tipo atitikties įvertinimo 

procedūros, pagrįstos 

gaminio patikra  

(F modulis) 

Techninio reglamento 

5 priedas, F modulis 

Atitikties įvertinimo procedūra AS1.3 

 Direktyvos 2014/31/ES 

II priedas, F modulis 

Techninis reglamentas „Matavimo priemonių techninis reglamentas“, patvirtintas    2015-10-30 Lietuvos 

Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-699 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento 

patvirtinimo“, 

kuriuo perkelta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES dėl valstybių 

narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo 

Automatinės pavienių 

produktų svarstyklės 

Tipo atitikties įvertinimo 

procedūros, pagrįstos 

gaminio patikra  

 (F modulis) 

Techninio reglamento 21 priedo I skyrius, II 

skyriaus pirmasis ir antrasis skirsniai. 

Atitikties įvertinimo procedūra AS2.3 

Direktyvos 2014/32/ES  II priedas  

(F modulis), VIII priedas (MI-006) 

Automatinės fasavimo 

pagal masę svarstyklės 

Techninio reglamento 21 priedo I skyrius, II 

skyriaus pirmasis ir trečiasis skirsniai. 

Atitikties įvertinimo procedūra AS2.3 

Direktyvos 2014/32/ES  II priedas  

(F modulis), VIII priedas (MI-006) 

Pertraukiamo veikimo 

sumuojamosios 

svarstyklės 

Techninio reglamento 21 priedo I skyrius, II 

skyriaus pirmasis ir ketvirtasis skirsniai. 

Atitikties įvertinimo procedūra AS2.3 

Direktyvos 2014/32/ES  II priedas  

(F modulis), VIII priedas (MI-006) 

Nepertraukiamojo 

veikimo sumuojamosios 

svarstyklės 

Techninio reglamento 21 priedo I skyrius, II 

skyriaus pirmasis ir penktasis skirsniai. 

Atitikties įvertinimo procedūra AS2.3 

Direktyvos 2014/32/ES  II priedas  

(F modulis), VIII priedas (MI-006) 

 

Direktorė                                                                         Dalia Baležentė 


