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EESTI AKREDITEERIMISKESKUS 
 

LISA VOPAK E.O.S. AS mõõtja erialase pädevuse tõendamise tunnistusele nr E242 
 

1. Mõõtja erialane pädevus on tõendatud järgmises ulatuses: 

No Objekt Meetod Mõõteulatus Mõõtevõime* 

Aktsiisikauba, vedelkütuse koguse mõõtmine 

1 Väljastatava koguse 

mõõtmine. Bensiin, 

diislikütus, 

lennukipetrool ja 

kütusesarnane toode  

Mõõtesüsteemiga arvestiga 

mõõtmine ja arvutus mahule 

15 
o
C juures arvestades API 

tabeleid 53B ja 54B.. 

Metoodika OPSP08 v1 (API 

MPMS Ch 5 ja 12 alusel) 

Min 200 L
 

0,7 % mõõte-

tulemusest**
 

2 Tiheduse mõõtmine Alltöövõtuna akrediteeritud 

laboris 

  

Kütuselisandite, sealhulgas erimärgistuslisandite mõõtmine 

3 Väljastatavale 

vedelkütusele lisatava 

lisandi s.h. 

erimärgistusaine 

koguse mõõtmine 

Kalibreeritud arvestiga 

mõõtmine ja arvutus mahule 

15 
o
C juures arvestades API 

tabeleid 53B ja 54B.. 

Metoodika OPSP10 v1 (API 

MPMS Ch 5 ja 12 alusel) 

Väljastatava 

kütuselisandi 

minimaalne kogus  

Min 2,5L 

0,7 % mõõte-

tulemusest**
 

4 Lisandi 

lähtekontsentratsiooni  

mõõtmine 

Alltöövõtuna akrediteeritud 

laboris 

  

* mõõtevõime on väljendatud laiendmääramatusena U (k=2, normaaljaotuse järgi) või selle  

suhtena mõõtetulemusse (tähistatud sümboliga **), mida labor  saavutab igapäevatöös 

mõõtemeetodis määratletud tingimustel mõõtmisel. 

2. Õigusakt: Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus. (Vastu võetud 4.12.2012)     

§ 33¹.(5). 

3. Mõõtetegevuse aadress(id): Stivterminal Vilja tn 7/9 ja Lasti tee 20, Maardu. 

4. Mõõtetegevuse eest vastutavad isikud: Mart Kabel, Kristjan Leks, Argo Kiisa. 

5. Mõõtja kohustused seoses mõõtja erialase pädevuse tõendatud ulatusse kuuluvate 

mõõtmistega: 

- teatada SA Eesti Akrediteerimiskeskusele kõigist mõõtja erialase pädevuse suhtes 

olulistest muudatustest (organisatsiooni struktuur, juhtimissüsteem, mõõtetegevuse eest 

vastutavad isikud, olulised seadmed, protseduurid, alltöövõtjad); 

- järgida pidevalt mõõtja erialasele pädevusele esitatud nõudeid ja pädevusulatust ning täita 

nendega seotud SA Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt esitatud nõudeid; 

- põhjendatud kahtluse korral tõendatud erialase pädevusega mõõtja jätkuva pädevuse ja 

majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.10.2006 määruse nr 85 nõuetele vastavuse 

suhtes võimaldada SA Eesti Akrediteerimiskeskusel läbi viia mõõtja järelevalvekülastus. 
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 Märkus: uus lisa on välja antud seoses kordushindamisega ja asendab 5.06.2015 välja antud 

lisa. 

 

 

  

 

                                                               

 Kristiina Saarniit            Kalju Anni 

     Juhataja        Peaassessor 

Tallinnas, 13.05.2016 


