
 

 

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-03-14 
 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-13, i. k. 2016-23562 

 

 
VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR 

ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2016 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1-192 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių 

kontrolės įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 

m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimo ir Lietuvos 

Respublikos tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios 

įstatymą“ 1.2 papunktį: 

1. T v i r t i n u  pridedamą Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir 

įforminimo reikalavimų tvarkos aprašą (toliau – aprašas) (pridedama). 

2. N u r o d a u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atliekantiems ūkio subjektų, gaminančių, 

importuojančių, įvežančių ir parduodančių tabako gaminius, patikrinimus ir sudarant patikrinimo 

planus, naudotis šiuo įsakymu patvirtintu aprašu. 

3. P a v e d u direktoriaus pavaduotojui Taurintui Rudžiui šio įsakymo vykdymo kontrolę.  

4.   P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio 

ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 1R-56 „Dėl Tabako gaminių kokybę 

liudijančių dokumentų įforminimo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės ne maisto produktų 

inspekcijos viršininko 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 81, pakeitimo ir naujų tabako gaminių 

atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo” su visais 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais.  

 

 

 

Direktorius                         Feliksas Petrauskas  

 

 

 

 

SUDERINTA SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerijos sveikatos apsaugos ministerijos 

2016-09-05 raštu Nr. 2D-3945 (11.59 E) 

 

2016-08-12 raštu Nr. (10.2.2.5-41)10-6920 

 

 

SUDERINTA 

Narkotikų tabako ir  
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alkoholio kontrolės departamento 

2016-08-18 raštu Nr. S-(4.3-3)-2078  



 

 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d.  

įsakymu Nr. 1-192 

 

 

TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR 

ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų 

aprašas (toliau - aprašas) taikomas parduodant, laikant, gabenant tabako gaminius. Aprašo 

reikalavimų privalo laikytis tabako gaminių gamintojai, importuotojai, įvežėjai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

 

2. Kad tabako gaminiai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimus 

dėl dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio cigaretėse, turi būti patvirtinta Europos ekonominės 

erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų institucijų patvirtintose (akredituotose) 

bandymų laboratorijose atliktais bandymais. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai privalo 

turėti tabako gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tabako gaminių importuotojams tabako 

gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus – atitikties deklaracijas, pažymėjimus, sertifikatus arba 

kitus dokumentus, kuriuose yra pateikta aprašo 6 punkte nurodyta informacija, išduoda tabako 

gaminių gamintojai. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

 

3. Šiame apraše naudojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tabako, tabako 

gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme Nr. I-1143 (toliau - Tabako gaminių 

kontrolės įstatymas) 

 

II SKYRIUS 

TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO 

REIKALAVIMAI 

 

4. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančiame dokumente turi būti pateikta tiek informacijos, 

kad būtų galima nustatyti tabako gaminio atitiktį patvirtinantį dokumentą pateikusį tabako gaminių 

gamintoją, teisės aktus, kuriems deklaruojama atitiktis, ir asmenį, pasirašiusį tabako gaminio atitiktį 

patvirtinantį dokumentą. Tabako gaminys turi būti aprašytas taip, kad atitiktį patvirtinančiame 

dokumente galima būtų atsekti jame minimą tabako gaminį. 

5. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančiame dokumente informacija pateikiama lietuvių 

kalba. Tabako gaminių atitikties dokumentas, surašytas ne lietuvių kalba, išverčiamas į lietuvių 

kalbą, o vertimas patvirtinamas tabako gaminių gamintojo, importuotojo arba įvežėjo, atsakingo 

asmens parašu. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančio dokumento vertimas į lietuvių kalbą 

pateikiamas su atitikties dokumentu, surašytu originalo kalba. 

6. Tabako gaminių gamintojai privalo turėti tabako gaminių atitiktį patvirtinantį dokumentą, 

kuris turi numerį ir jame privalo būti pateikta tokia informacija: 
Punkto pakeitimai: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

6.1. tabako gaminių gamintojo pavadinimas, jo buveinė; 

6.2. tabako gaminio pavadinimas, rūšis; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
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6.3. tabako gaminio pagaminimo vieta ir kilmės šalis, jei pagaminimo vieta ir kilmės šalis 

nesutampa, pagaminimo data, kiti tabako gaminį identifikuojantys duomenys (partijos numeris ar jo 

atitikmuo, pagal kurį galima nustatyti tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą. Jeigu partijos numeris 

ar jo atitikmuo užkoduotas ir neįmanoma nustatyti tabako gaminio, pagaminimo vietos ir (ar) datos, 

tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir įvežėjai privalo tabako gaminių priežiūrą atliekančioms 

institucijoms pateikti šių kodų iššifravimus). Kai ant tabako gaminio vienetinio pakelio yra 

nurodomas ne partijos numeris, o unikalus identifikatorius, atitikties dokumentuose turi būti 

nurodyti: tabako gaminio aprašymas, pagaminimo vieta ir laikas; 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1-97, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04006 

 

6.4. rodikliai, įtvirtinti Tabako gaminių kontrolės įstatymo 4 straipsnyje, kuriuos deklaruoja 

tabako gaminių gamintojas; 

6.5. Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų institucijų 

patvirtintos (akredituotos) laboratorijos, kuri yra įtraukta į Europos Komisijos Jungtinio tyrimų 

centro laboratorijų sąrašą, kurioje atlikti tabako gaminių gamintojų tabako gaminių bandymai, 

pavadinimas ir buveinė; 

6.6. tabako gaminių atitiktį patvirtinančio dokumento išdavimo data ir vieta; 

6.7. atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas. 

7. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančiame dokumente gali būti pateikta ir kita papildoma 

su šiame dokumente nurodytais tabako gaminiais susijusi informacija. 

8. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančio dokumento formą pasirenka tabako gaminių 

gamintojas. 

 

III SKYRIUS 

TABAKO GAMINIŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

PARDUODANT, LAIKANT IR GABENANT TABAKO GAMINIUS 

 

9. Tabako gaminių gamintojas privalo turėti kiekvienos pagamintos tabako gaminių partijos 

atitiktį patvirtinančius dokumentus. 

10. Importuotojai ir įvežėjai privalo turėti jų importuotų arba įvežtų tabako gaminių atitiktį 

patvirtinantį dokumentą, išduotą tabako gaminių gamintojo, arba jo kopiją, patvirtintą šių tabako 

gaminių pardavėjo (toliau – kopija), kai tabako gaminiai buvo įsigyti ne tiesiogiai iš tabako gaminių 

gamintojo. 
11. Neteko galios nuo 2017-08-24 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

 
12. Neteko galios nuo 2017-08-24 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

 
13. Neteko galios nuo 2017-08-24 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

 
14. Neteko galios nuo 2017-08-24 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

 
15. Neteko galios nuo 2017-08-24 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 

 

________________ 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fbfaf80455b11e9a221b04854b985af
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
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Pakeitimai: 
 

1. 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos, Įsakymas 
Nr. 1-115, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-23, i. k. 2017-13562 
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1-192 "Dėl Tabako 

gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 
 
2. 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Įsakymas 
Nr. 1-97, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04006 
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl Tabako 

gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=4d6fa94087c511e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7fbfaf80455b11e9a221b04854b985af

