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 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ
*
 

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS  

 

 

Priedas prie Patikrinimo akto / vertinamojo vizito pažymos (data, Nr.) _______________________ 

Tikrinimą atliko / vizitavo __________________________________________________________ 
(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas) 

Gaminio pavadinimas, identifikavimo duomenys ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Taisyklių reikalavimai 

Taisyklių 

punktas 

Atitikimas reikalavimams 

Taip Ne Neaktualu Pastabos 

1. 
Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu 

Nr. 170 

1.1. 
Ar ženklinimo rekvizitai pateikti ant 

transporto priemonės sudėtinės dalies 

ar jos pakuotės?  

4.5 p.    
 

1.2. 

 Ar ženklinimo rekvizitai pateikti 

taip, kad neklaidintų vartotojo  

(gerai matomi, patikimai pritvirtinti, 

neištrinami ir aiškūs). 

14 p.    
 

2. 
Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 

birželio 11 d. nutarimu Nr. 697  

2.1. 

Ar laikomasi reikalavimo neparduoti 

transporto priemonių sudėtinių dalių, 

kurių mažmeninė prekyba uždrausta 

įstatymais ir kitais teisės aktais 

(RAPEX
**

 informacija, Nesaugių ne 

maisto produktų sąraše VVTAT 

interneto svetainėje
***

). 

8.1 p. 
   

 

2.2. 

Ar parduodamos transporto 

priemonių sudėtinės dalys turi jų 

įsigijimą patvirtinančius 

dokumentus? 

8.2 p. 
   

 

2.3. 

Ar pardavėjas suteikia valstybine 

kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir 

visapusišką informaciją apie 

parduodamas transporto priemonių 

sudėtines dalis(instrukcijos 

valstybine kalba)? 

26.7 p. 
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3. 
Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių 

atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 

3.1. 

Ar transporto priemonių sudėtinės 

dalys yra sertifikuotos ir atitinkamai 

paženklintos (žymuo - pvz.: 90R-

01047/901)? 

 

62 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Ar gamintojas ant kiekvienos 

transporto priemonės sudėtinės dalies 

yra pritvirtinęs ženklinimo žymenį?  

(Sudėtinė dalis ženklinama tipo 

patvirtinimo ženklu E ar e) 

95 p. 
   

 

4. 
Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių 

atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Tik didmeninė prekyba) 

4.1. 
Ar atitikties liudijimai

****
 parengti 

viena iš oficialių EB kalbų? 
88 p. 

   
 

4.2 
Ar yra atitikties liudijimai išversti į 

lietuvių kalbą? 
88 p. 

   
 

4.3. 

Ar dviratės, triratės ir keturratės L 

kategorijos transporto priemonės, jų 

sudėtinės dalys ir motorinių 

transporto priemonių sudėtinės dalys, 

turi tipo patvirtinimo liudijimus? 

182 p. 
   

 

 
* 

Transporto priemonių sudėtinės dalys – transporto priemonių detalės, surinkimo vienetai, mazgai, 

mechanizmai, agregatai, sistemos ir kita papildoma įranga, kuri montuojama transporto priemonėje. 
**

 RAPEX – Europos Komisijos skubaus keitimosi informacija apie nesaugius ir pavojingus vartotojų 

sveikatai gaminius ir produktus sistema http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm 
***

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės informacija http://www.vvtat.lt 

„Nesaugūs ne maisto produktai“. 
****

 Atitikties liudijimas – nustatytos formos gamintojo išduotas dokumentas, liudijantis, kad pagal 

direktyvą patvirtintų tipų serijoms priklausanti transporto priemonė atitiko visus norminius aktus jos 

gamybos metu. 

___________________ 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

