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BUITINIŲ DUJINIŲ PRIETAISŲ TIKRINIMO 

      KONTROLINIS KLAUSIMYNAS 

 

 

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

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

Gaminio (prekės) pavadinimas, identifikavimo duomenys _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Eil. Nr. Teisės aktų reikalavimai 
Teisės akto 

punktas 

Atitikimas reikalavimams 

Taip Ne Neaktualu Pastabos 

1. 

Ar buitinis dujinis prietaisas 

nepaskelbtas RAPEX arba 

Nesaugių ne maisto 

produktų sąraše VVTAT 

interneto svetainėje?
*
 

     

2. Dujinį kurą deginančių prietaisų techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) 

Darnusis standartas LST EN 30-1-1:2008+A3:2013 „Buitiniai dujiniai virimo ir kepimo 

prietaisai. 1-1 dalis. Sauga. Bendrieji dalykai“ (toliau LST EN) 

2.1. Ar ant buitinio dujinio prietaiso arba jo duomenų lentelėje nurodyta: 

2.1.1. 
CE atitikties žymėjimas 

„CE“ ženklu
**

 

Reglam. 

19 str., 

3 priedo 2 p. 

    

2.1.2. 

Po CE žymėjimo 

paskelbtosios įstaigos 

skiriamasis numeris 

Reglam. 

3 priedo 2 p. 
    

2.1.3. 
Gamintojo pavadinimas ar 

skiriamasis simbolis 

Reglam. 

19 str., 

3 priedo 2 p. 

    

2.1.4. 
Prietaiso prekinis 

pavadinimas 

Reglam. 

19 str., 

3 priedo 2 p. 

    

2.1.5. 

Elektros tiekimo rūšis, jei 

prietaisas naudoja elektros 

energiją 

Reglam. 

19 str., 

3 priedo 2 p. 

    

2.1.6. Prietaiso kategorija 

Reglam. 

19 str., 

3 priedo 2 p. 

    

2.1.7. 

Paskutiniai du skaitmenys tų 

metų, kai buvo atliktas CE 

žymėjimas 

Reglam. 

19 str., 

3 priedo 2 p. 

    



2 

 

2.1.8. 
Tiesioginės paskirties šalis 

arba šalys 

LST EN 

8.1.1 p. 
    

2.1.9. 

Dujų ir slėgio ir (arba) 

slėgių poros tipas, kuriems 

prietaisas suderintas 

LST EN 

8.1.1 p. 
    

2.1.10. 

Visų degiklių vardinė 

tiekiamoji šiluminė galia, 

išreikšta kilovatais, o SND 

dujoms – dujų srautas 

gramais per valandą 

LST EN 

8.1.1 p. 
    

2.1.11. 

Valstybine (lietuvių) kalba 

įspėjantysis užrašas: „Šis 

prietaisas turi būti įrengtas 

pagal galiojančias taisykles 

ir naudojamas tik gerai 

vėdinamoje patalpoje. Prieš 

įrengdami arba naudodami 

šį prietaisą, perskaitykite 

instrukcijas“ 

LST EN 

8.1.2 p. 

 

    

2.2. Ar į rinką tiekiamas prietaisas turi: 

2.2.1. Montavimo instrukcijas 

Reglam. 

1 priedo 

3 p. ir 4 p. 

    

2.2.2. 
Vartotojams skirtas 

eksploatavimo instrukcijas 

Reglam. 

1 priedo 

3 p. ir 5 p. 

    

2.2.3. 

Atitinkamus įspėjamuosius 

užrašus, kurie taip pat turi 

būti užrašyti ant pakuotės 

(turi būti aiškiai nurodyta 

vartojamo dujinio kuro rūšis 

ir tiekimo slėgis bei visi 

prietaiso eksploatavimo 

apribojimai) 

Reglam. 

1 priedo 

3 p. ir 6 p. 

    

 
 *

 - RAPEX – Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir 

saugai gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo 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“. 
 **

CE žymuo (žymuo atitinka nustatytus reikalavimus ir yra ne mažesnis nei 5 mm).  

 
 Klausimyne nurodyti teisės aktai: 

1. Dujinį kurą deginančių prietaisų techninis reglamentas (sutrumpintai Reglam.)  

Paaiškinimai: 1 priedas „Esminiai reikalavimai“; 3 priedas „CE ženklas ir užrašai“. 

2. Darnusis standartas LST EN 30-1-1:2008+A3:2013 „Buitiniai dujiniai virimo ir kepimo prietaisai. 1-

1 dalis. Sauga. Bendrieji reikalavimai“ (sutrumpintai LST EN). 

________________ 

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

