2010 M. SEKTORINĖ NACIONALINĖ RINKOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA
Šalis narė : Lietuvos Respublika
Priežiūros institucija : Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos. Planavimas: 2010 metams
Už sektorinę programą atsakingas asmuo: Ramūnas Lebedys
El.pašto adresas: rastine@vnmpi.lt
Eil.
Nr.

1

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
2001/95/EB;
(EB) Nr. 1935/2004;

1.

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

3
Gaminiai, skirti
liestis su maistu

4

Projektas „Kenksmingų
medžiagų migracijos atitiktis
higienos normų reikalavimams“

Gaminiai, skirti
liestis su maistu

Plastikiniai indai
ir stalo įrankiai

2001/95/EB; 88/378/EEB;
(EB) Nr. 1907/2006;

Žaislai

LR produktų saugos įstatymas;
HN 16:2006;
HN 36:2009
1.1.

2.

2.1.

2.2.

3.

LR produktų saugos įstatymas ;
Žaislų saugos techninis
reglamentas;
HN 36:2009;
Projektas „Žaislų, pagamintų iš
brinkstančių medžiagų ir
magnetinių žaislų atitiktis saugos
ir ženklinimo reikalavimams“

Stebėsenos
tipas

7

Stebėsenos
motyvacija

8

Stebėsenos
veikla

9

Prioritetas

10

Pradžios
periodas
arba data

11

Vystymas
(development)

12

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

13

14

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Vitalija
Skrinskienė
v.skrinskiene@v
nmpi.lt

Žaislai

Žaislai, pagaminti iš
brinkstančių
medžiagų,
magnetiniai žaislai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
nustatyti
pavojingi
gaminiai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Aukštas

2010 m.
II ketvirtis

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Vitalija
Skrinskienė
v.skrinskiene@v
nmpi.lt

Projektas „Meno ir amatų
medžiagų bei su jais susijusių
gaminių atitiktis saugos
reikalavimams“

Žaislai

Meno ir amatų
medžiagos bei su
jais susiję gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Aukštas

2010 m.
III
ketvirtis

Nacionalinė
iniciatyva

Cheminės

Nacionalinė

Rinkos

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.
Rodiklių

Vitalija
Skrinskienė
v.skrinskiene@v
nmpi.lt

2001/95/EB; (EB) Nr.

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
tikslinės
grupės
Dokumentinė

Skirmantė

2

Eil.
Nr.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

1

2
1907/2006;
LR produktų saugos įstatymas;
Pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų klasifikavimo ir
ženklinimo tvarka;
Pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų pakuotės reikalavimų
bei pakavimo tvarkos aprašas;
2001/95/EB; 75/324/EEB;

4.

4.1.

5.

LR produktų saugos įstatymas;
Aerozolių balionėlių saugos
techninis reglamentas; HN
62:2003; HN 36:2009; HN
62:2003; HN 101:2001; HN
115:2002; HN 64-1:2001
Projektas „Draudžiamų
medžiagų kosmetikos
gaminiuose kontrolė“

Sektorius

3
medžiagos ir
preparatai

Produkto ar
kategorijos
aprašas

4

Stebėsenos
tipas

7

8

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

9

10

11

14
Ambrazienė
s.ambraziene@vn
mpi.lt

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Bendradarbia
vimo
gerinimas su
kitomis ES
šalimis
narėmis
Bendradarbia
vimo
gerinimas su
kitomis ES
šalimis
narėmis
Bendradarbia
vimo
gerinimas su
kitomis ES
šalimis
narėmis
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Kosmetikos
gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
nustatyti
pavojingi
gaminiai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Aukštas

Kosmetikos
gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
nustatyti
pavojingi
gaminiai
Rinkos
priežiūros
duomenys,
nustatyti
pavojingi
gaminiai
Rinkos
priežiūros
duomenys,
nustatyti
pavojingi
gaminiai
Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai,
bandymų
rezultatai,
nustatyti
pavojingi
gaminiai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė
Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė
Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė
Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Kosmetikos
gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

4.3.

Projektas „Kosmetikos panašios į
maistą kontrolė“

Kosmetikos
gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

2001/95/EB; (EB) Nr.
1907/2006 ;

Tekstilės
gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

13

patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

12

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai

Projektas „Asmens higienos
priemonių kontrolė“

Vystymas
(development)
iniciatyva

s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

4.2.

LR produktų saugos įstatymas;
Tekstilės pavadinimų techninis
reglamentas ir tekstilės pluoštų
mišinių kiekybinės analizės
techninis reglamentas;
LR valstybės vėliavos ir kitų

Stebėsenos
motyvacija

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Ona
Kušeliauskaitė
o.kuseliauskaite
@vnmpi.lt

3

Eil.
Nr.

1

5.1.

6.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
vėliavų įstatymas; Vėliavų
gamybos licencijavimo taisyklės;
HN 36:2009
Projektas „Vaikiškų drabužių su
virvelėmis atitiktis standarto LST
EN 14682:2008 reikalavimams“

2001/95/EB; 89/686/EB
LR produktų saugos įstatymas;
Techninis reglamentas
„Asmeninės apsaugos
priemonės”;

7.

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Tekstilės
gaminiai

Asmeninės
apsauginės
priemonės

6.1.

Projektas „Apsauginių liemenių
atitiktis saugos reikalavimams“

Asmeninės
apsauginės
priemonės

6.2.

Projektas „Atšvaitų atitiktis
saugos reikalavimams“

Asmeninės
apsauginės
priemonės

2001/95/EB; 2006/95/EB;
2004/108/EB; 1999/5/EB;
92/75/EEB; 2003/66/EB;
2002/40//EB; 95/12/EB;
95/13/EB; 2000/55/EB;
98/11/EB; 97/17/EB; 96/60/EB;
96/57/EB; 2002/31/EB;
2005/32/EB; 94/9/EB;
2002/95/EB;

Elektrotechnikos
gaminiai + ATEX

LR produktų saugos įstatymas ;
Elektrotechninių gaminių

Vaikiški
drabužiai su
virvelėmis

Apsauginės
liemenės

Atšvaitai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai,
bandymų
rezultatai,
nustatyti
pavojingi

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė
grupė.

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Ona
Kušeliauskaitė
o.kuseliauskaite
@vnmpi.lt

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai,
nustatyti
pavojingi
gaminiai
Rinkos
priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai,
nustatyti
pavojingi
gaminiai
Rinkos
priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Ona
Kušeliauskaitė
o.kuseliauskaite
@vnmpi.lt

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Bendradarbia
vimo su
kitomis ES
šalimis
narėmis
gerinimas

Ona
Kušeliauskaitė
o.kuseliauskaite
@vnmpi.lt

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
tikslinė grupė

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Ona
Kušeliauskaitė
o.kuseliauskaite
@vnmpi.lt

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai,
bandymų
rezultatai,
nustatyti
pavojingi
gaminiai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Bendradarbia
vimo su
kitomis ES
šalimis
narėmis
gerinimas
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.
Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Vytautas
Jakevičius
v.jakevicius@vn
mpi.lt

4

Eil.
Nr.

1

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
saugos techninis reglamentas;
Elektromagnetinio
suderinamumo techninis;
Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninis
reglamentas; Buitinių prietaisų
energijos ir kitų išteklių
suvartojimo ženklinimo ir
standartinės informacijos apie
šiuos prietaisus pateikimo
techninis reglamentas; Buitinių
elektrinių šaldytuvų, šaldiklių
ar jų derinių suvartojamos
energijos ženklinimo techninis
reglamentas; Buitinių elektrinių
orkaičių suvartojamos energijos
ženklinimo techninis
reglamentas; Buitinių skalbimo
mašinų suvartojamos energijos
ženklinimo techninis
reglamentas; Buitinių elektrinių
būgninių džiovintuvų
suvartojamos energijos
ženklinimo techninis
reglamentas; Energijos
vartojimo efektyvumo
reikalavimų, taikomų
liuminescencinio apšvietimo
balastiniams įtaisams, techninis
reglamentas; Buitinių lempų
suvartojamos energijos
ženklinimo techninis
reglamentas; Buitinių
indaplovių suvartojamos
energijos ženklinimo techninis
reglamentas; Buitinių
kombinuotųjų skalbimo mašinų
su džiovintuvais suvartojamos
energijos ženklinimo techninis
reglamentas; Energijos
vartojimo efektyvumo

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

5

Eil.
Nr.

1

7.1.

8.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

8

9

10

11

12

13

14

2
reikalavimų , taikomų
buitiniams elektriniams
šaldytuvams , šaldikliams ir jų
deriniams, techninis
reglamentas; Buitinių oro
kondicionierių suvartojamos
energijos ženklinimo techninis
reglamentas; Ekologinio
projektavimo reikalavimų
energiją vartojantiems
gaminiams nustatymo sistemos
ir jos įgyvendinimo priemonių
taikymo techninis reglamentas;
Įrangos ir apsaugos sistemų,
naudojamų potencialiai sprogioje
aplinkoje, techninis reglamentas;
Tam tikrų pavojingų medžiagų
naudojimo ribojimo elektros ir
elektroninėje įrangoje rinkos
priežiūros taisyklės;
HN 36:2009 ;
Projektas „Baterijų įkroviklių
atitiktis saugos reikalavimams“

3

4

7

Elektrotechnikos
gaminiai

Baterijų
įkrovikliai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

2001/95/EB; (EB) Nr.
1907/2006; 2004/42/EB;

Statybos
produktai

LR produktų saugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos cheminių
medžiagų ir preparatų įstatymas;
Lakiųjų organinių junginių
kiekių, susidarančių naudojant
organinius tirpiklius tam tikrų
dažų, lakų ir transporto
priemonių pakartotinės apdailos
produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės;
Pavojingų cheminių medžiagų ir

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
gauti
pranešimai
ir skundai,
bandymų
rezultatai
Rinkos
priežiūros
duomenys,
gauti
pranešimai
ir skundai,
bandymų
rezultatai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Vidutinis

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Bendradarbia
vimo su ES
šalimis
narėmis
gerinimas

Vytautas
Jakevičius
v.jakevicius@vn
mpi.lt

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.
Bendradarbia
vimas su
ekonominės
veiklos
vykdytojais
dėl veiksmų.

Vanda Kerulienė
v.keruliene@vnm
pi.lt

6

Eil.
Nr.

1

8.1.

9.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
preparatų klasifikavimo ir
ženklinimo tvarka;
Pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų pakuotės reikalavimų
bei pakavimo tvarkos aprašas;
Lietuvos Respublikos statybos
įstatymas; Statybos techninių
reglamentų STR 1.01.04:2002
„Statybos produktai. Atitikties
įvertinimas ir „CE“ ženklinimas;
STR 1.03.02:2008 „Statybos
produktų atitikties
deklaravimas“;
Reglamentuojamų statybos
produktų sąrašas;
Projektas „Metalinės stogo
dangos produkto atitikimas
deklaruojamai paskirčiai“

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Metalinė stogo
danga

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai,
bandymų
rezultatai,
nustatyti
pavojingi
gaminiai
Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai,
bandymų
rezultatai,
nustatyti
pavojingi
gaminiai
AM
ataskaita
EK. ES
monitoringa
s

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Vidutinis

2010 m.
I ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Vanda Kerulienė
v.keruliene@vnm
pi.lt

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Aukšta

2010 m.
I ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Vanda Kerulienė
v.keruliene@vnm
pi.lt

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Aukšta

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Skirmantė
Ambrazienė
s.ambraziene@vn
mpi.lt

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

AM ataskaita
EK.
Bendradarbia
vimo su ES
šalimis
narėmis
gerinimas.
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas

Statybos
produktai

8.2.

Projektas „Termoizoliacinių
medžiagų atitikimas
deklaruojamai paskirčiai“

Statybos
produktai

Fasado putų
polistireno
plokštės

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

8.3.

Projektas “Lakiųjų organinių
junginių kiekių, susidarančių
naudojant organinius tirpiklius
tam tikrų dažų, lakų sudėtyje
kontrolės programa”

Statybos
produktai

I kategorijos
lakai, dažai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

2001/95/EB;

Autoserviso
paslaugos

LR produktų saugos įstatymas;
Automobilių remonto paslaugų
teikimo tvarka.

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Petras Zavackas
p.zavackas@vnm
pi.lt

7

Eil.
Nr.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

1

2

Sektorius

10.

2001/95/EB;

3
SND balionuose

11.

LR produktų saugos įstatymas;
Suskystintų naftos dujų prekybos
taisyklės; Suskystintų naftos dujų
sistemų eksploatavimo taisyklės;
Lietuvos Respublikoje vartojamų
naftos produktų, biodegalų ir
skystojo kuro privalomieji
kokybės rodikliai; Pavojingų
cheminių medžiagų ir preparatų
klasifikavimo ir ženklinimo
tvarka.
2001/95/EB;

13.

4

Stebėsenos
tipas

7

Stebėsenos
motyvacija

8

Stebėsenos
veikla

9

Prioritetas

10

Pradžios
periodas
arba data

11

Vystymas
(development)

12

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

13

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

14

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas

Leopoldas
Konopackas
l.konopackas@vn
mpi.lt

Kitos paslaugos1

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Žemas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rima
Tuganauskaitė
r.tuganauskaite@
vnmpi.lt

2001/95/EB;

Kiti gaminiai2

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva.

LR produktų saugos įstatymas;
LR Vartotojų teisių apsaugos
įstatymas;
Žiebtuvėlių platinimo taisyklės
(EK sprendimas 2006-502/EEB)

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Žiebtuvėliai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Vidutinis

2010-01-01

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Bendradarbia
vimo su ES
šalimis
narėmis
gerinimas.

Virginijus Jusys
v.jusys@vnmpi.lt

LOJ transporto
priemonių
pak.apd.prod.

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys.

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Skirmantė
Ambrazienė
s.ambraziene@vn
mpi.lt

LR produktų saugos įstatymas;
LR Vartotojų teisių apsaugos
įstatymas
12.

Produkto ar
kategorijos
aprašas

2001/95/EB; (EB) Nr.
1907/2006; 2004/42/EB;
LR produktų saugos įstatymas;
Lakiųjų organinių junginių
kiekių, susidarančių naudojant
organinius tirpiklius tam tikrų
dažų, lakų ir transporto
priemonių pakartotinės apdailos
produktų sudėtyje, ribojimo
taisyklės;
Pavojingų cheminių medžiagų ir

Rima
Tuganauskaitė
r.tuganauskaite@
vnmpi.lt

8

Eil.
Nr.

1

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
preparatų klasifikavimo ir
ženklinimo tvarka;
Pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų pakuotės reikalavimų
bei pakavimo tvarkos aprašas;
Aerozolio balionėlių saugos
techninis reglamentas;
Lietuvos Respublikos cheminių
medžiagų ir preparatų įstatymas
13.1. Projektas „Lakiųjų organinių
junginių kiekių, susidarančių
naudojant transporto priemonių
pakartotinės apdailos produktus,
kontrolė“

14.

2001/95/EB;

15.

LR produktų saugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos tabako
kontrolės įstatymas; Didmeninės
prekybos tabako gaminiais
licencijavimo taisyklės;
Įspėjamųjų užrašų apie tabako
gaminių kenksmingą poveikį
sveikatai, tabako gaminių
partijos ir kenksmingų medžiagų
kiekio nuorodų pateikimo,
ženklinant Lietuvos
Respublikoje parduodamus
tabako gaminius, taisyklės;
Tabako gaminių atitiktį
patvirtinančių dokumentų
pateikimo ir įforminimo
taisyklės; Tabako gaminių
gamybos licencijavimo taisyklės;
Tabako gaminių ėmimo, kokybės
rodiklių atitikties įvertinimo
taisyklės
2001/95/EB;
LR produktų saugos įstatymas;
Mažmeninės prekybos taisyklės;

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

AM
ataskaita
EK. ES
monitoringa
s

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis.

Skirmantė
Ambrazienė
s.ambraziene@vn
mpi.lt

Tabakas ir tabako
gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

AM ataskaita
EK.
Bendradarbia
vimo su ES
šalimis
narėmis
gerinimas.
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas

Mažmeninės
prekybos
organizavimas

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų

Rima
Tuganauskaitė
r.tuganauskaite@
vnmpi.lt

LOJ transporto
priemonių
pak.apd.prod.

LOJ transporto
priemonių
pakartotinės
apdailos
produktai

Aktyvus.

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

9

Eil.
Nr.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

1
16.

2
2001/95/EB;

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

3

4

7

8

9

10

11

12

Cheminio valymo
paslaugos

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Slėginiai
įrenginiai ir
paprasti slėg.indai
ir dujų balionai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
pranešimai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Baldai ir baldinės
medžiagos

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai,
bandymų
rezultatai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė

Vidutinis

2010 m
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai

Dokumentinė
patikra,
bandymai

Aukštas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

LR produktų saugos įstatymas;
Cheminio valymo ir skalbimo
paslaugų teikimo taisyklės
17.

18.

2001/95/EB; 1999/36/EB;
97/23/EEB; 87/404/EEB;
LR produktų saugos įstatymas;
Gabenamųjų slėginių įrenginių
techninis reglamentas;
Slėginių įrenginių techninio
reglamento reikalavimai;
Paprastų slėginių indų saugos
techninis reglamentas;
Laikinosios besiūlių dujų balionų
naudojimo taisyklės
2001/95/EB;
LR produktų saugos įstatymas;
HN 36:2002;
HN 105:2004;
18.1. Projektas „Vaikų baldų saugos
tikrinimas“

19.

2003/17/EB; MARPOL 73/78
konvencijos VI priedo 14
taisyklė;
Lietuvos Respublikoje vartojamų
naftos produktų, biodegalų ir
skystojo kuro privalomieji
kokybės rodikliai; Prekybos

Baldai ir baldinės
medžiagos

Naftos produktai

Kūdikių lovelės ir
lopšiai; Vaikų
lovelės ir
sulankstomos
vaikų lovelės;
Aukštos vaikų
kėdės;
Aptvarėliai ir
sulankstomi
aptvarėliai;

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

13

14

tobulinimas
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas

Rima
Tuganauskaitė
r.tuganauskaite@
vnmpi.lt

Virginijus Jusys
v.jusys@vnmpi.lt

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.
Bendradarbia
vimo su
kitomis ES
šalimis
narėmis
gerinimas

Liubov
Grabusova
l.grabusova@vn
mpi.lt

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Leopoldas
Konopackas
l.konopackas@vn
mpi.lt

Liubov
Grabusova
l.grabusova@vn
mpi.lt

10

Eil.
Nr.

1

20.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
naftos produktais, biokuru,
bioalyva ir kitais degaisiais
skystais produktais Lietuvos
Respublikoje taisyklės; Kuro,
kuriam taikomos akcizų
lengvatos, žymėjimo tvarka;
Kuro, kuriam taikomos akcizų
lengvatos, kontrolės tvarka;
Naftos produktų ir (ar) naftos
valstybės atsargų kaupimo,
tvarkymo patikrinimo tvarka.
19.1. Projektas „Degalų kokybės
priežiūros monitoringo sistema“

2001/95/EB;
97/24/EB; 93/14/EEB;
93/30/EEB; 93/31/EEB;
93/33/EEB; 93/32/EEB;
2000/7/EB; 93/29/EEB;
2005/30/EB; 70/221/EEB;
70/311/EEB; 70/387/EEB;
70/388/EEB; 71/127/EEB;
98/12/EB (XV priedas);
74/61/EEB; 74/408/EEB;
75/443/EEB; 76/115/EEB;
76/157/EEB; 76/758/EEB;
76/759/EEB; 76/760/EEB;
76/761/EEB; 76/762/EEB;
77/389/EEB; 77/538/EEB;
77/539/EEB; 77/540/EEB;
77/541/EEB; 78/316/EEB;
78/318/EEB; 78/549/EEB;
78/932/EEB; 92/22/EEB;
92/23/EEB; 94/20/EEB;
2004/40/EB; 96/20/EB;
92/24/EEB.
Motorinių transporto priemonių ,

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Naftos produktai

Benzinas,
dyzelinas

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

ES
monitoringa
s
(sprendimas
2002/159/
EB), EK
ataskaitos

Dokumentinė
patikra,
bandymai,
tikslinės
grupės

Aukštas

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
šalimis
narėmis

Leopoldas
Konopackas
l.konopackas@vn
mpi.lt

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis

Rinkos
priežiūros
duomenys,
bandymų
rezultatai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

EK
ataskaitos.
Bendradarbia
vimo su
kitomis ES
šalimis
narėmis
gerinimas
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas

Transporto
priemonių
sudėtinės dalys

Petras Zavackas
p.zavackas@vnm
pi.lt

11

Eil.
Nr.

1

21.

22.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
priekabų ir šių transporto
priemonių sudedamųjų dalių
atitikties įvertinimo atlikimo
taisyklių 13 priedas . JT EEK
taisyklės Nr. 1-8, 11,14, 16-20,
22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 37-39,
42-46,50, 54-60, 62, 64, 65, 67,
69, 70, 72, 75-82, 87-93, 97-99,
102-104, 108, 109.
LR produktų saugos įstatymas;
Naudotų automobilių sudėtinių
dalių tinkamumo toliau vartoti ir
realizavimo tvarka;
2001/95/EB;
(EB) Nr. 648/2004;
(EB) Nr. 1907/2006;
75/324/EEB;
LR produktų saugos įstatymas;
Pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų klasifikavimo ir
ženklinimo tvarka;
Pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų pakuotės reikalavimų
bei pakavimo tvarkos aprašas;
Aerozolio balionėlių saugos
techninis reglamentas;
Lietuvos Respublikos cheminių
medžiagų ir preparatų įstatymas;
2001/95/EB;
2003/2003EB
LR produktų saugos įstatymas ;
Lietuvos Respublikoje
parduodamų daiktų (prekių)
ženklinimo ir kainų nurodymo
taisyklės;
22.1. Projektas „Dokumentų
tikrinimas didelį azoto kiekį
turinčioms trąšoms“

Sektorius

Produkto ar
kategorijos
aprašas

Stebėsenos
tipas

Stebėsenos
motyvacija

Stebėsenos
veikla

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

Vystymas
(development)

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

Plovikliai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Skirmantė
Ambrazienė
s.ambraziene@vn
mpi.lt

Trąšos

Nacionalinė
s teritorijos
viduje ir
muitinėje.
Aktyvus ir
reaguojantis

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Vitalija
Skrinskienė
v.skrinskiene@v
nmpi.lt

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
tikslinė grupė

Vidutinis

2010 m.
I ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Vitalija
Skrinskienė
v.skrinskiene@v
nmpi.lt

Trąšos

Didelį azoto kiekį
turinčios trąšos

12

Eil.
Nr.

1
23.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

2
2001/95/EB; 90/396/EEB;
LR produktų saugos įstatymas;
Dujinį kurą deginančių prietaisų
techninis reglamentas;

24.

2001/95/EB;
LR produktų saugos įstatymas;
HN 22:2003; HN 41:2003;

24.1. Projektas „Mokyklinių kuprinių
atitiktis saugos reikalavimams“

25.

2001/95/EB; 94/11/EB;

26.

LR produktų saugos įstatymas;
Medžiagų, naudojamų
pagrindinėms vartotojams
parduodamos avalynės
sudedamosioms dalims gaminti,
ženklinimo techninis
reglamentas;
HN 36:2009;
2001/95/EB; 94/36/EB;
LR produktų saugos įstatymas ;
Lietuvos Respublikos pakuočių
ir pakuočių atliekų tvarkymo
įstatymas; Kenksmingų
medžiagų kiekių pakuotėse
kontrolės tvarka;
26.1. Projektas „Kenksmingų
medžiagų kiekių pakuotėse
tikrinimas“

Sektorius

3
Dujinį kurą
deginantys
prietaisai

Produkto ar
kategorijos
aprašas

4

Mokyklinės
prekės,
mokykliniai
vadovėliai ir
kt.knygos

Stebėsenos
tipas

7

Stebėsenos
motyvacija

8

Stebėsenos
veikla

9

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys,
pranešimai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Prioritetas

Pradžios
periodas
arba data

11

Vystymas
(development)

10
Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

12

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

13

14

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas

Virginijus Jusys
v.jusys@vnmpi.lt

Vitalija
Skrinskienė
v.skrinskiene@v
nmpi.lt
Vitalija
Skrinskienė
v.skrinskiene@v
nmpi.lt

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus

Rinkos
priežiūros
duomenys

Vidutinis

Vidutinis

2010 m.
III ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Avalynė ir odos
gaminiai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Reaguojanti
s

Skundai

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Pakuotės

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
ir rodiklių
vystymas

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Pakuotės

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
bandymai,
tikslinė grupė

Vidutinis

2010 m.
I ketv.

Nacionalinė
iniciatyva

Rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
ir rodiklių
vystymas

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Mokyklinės
prekės,
mokykliniai
vadovėliai ir
kt.knygos

Mokyklinės
kuprinės

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
Rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
ir rodiklių
vystymas.

Rima
Tuganauskaitė
r.tuganauskaite@
vnmpi.lt

Ona
Kušeliauskaitė
o.kuseliauskaite
@vnmpi.lt
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Eil.
Nr.

Taikomo ES teisės akto nr ,
nacionalinio teisės akto
pavadinimas / Projektas

1
27.

28.

2

Sektorius

2001/95/EB;

3
Biocidai

LR produktų saugos įstatymas;
Biocidų autorizacijos ir
registracijos nuostatai; Biocidų
autorizacijos ir registracijos
taisyklės
2001/95/EB; 98/37EEB,
2006/42/EEB; 2000/14/EB;
73/361/EEB; 94/9/EEB;

Mašinos, kėlimo
rekmenys +
ATEX

LR produktų saugos įstatymas;
Techninis reglamentas Mašinų
sauga; Statybos techninis
reglamentas STR 2.01.08:2003
Lauko sąlygomis naudojamos
įrangos į aplinką skleidžiamas
triukšmas; Techninis
reglamentas kėlimo reikmenys,
sertifikavimas ir ženklinimas;
Įrangos ir apsaugos sistemų,
naudojamų potencialiai sprogioje
aplinkoje techninis reglamentas;
28.1. Projektas „Mašinų, skleidžiančių
į aplinką triukšmą, tikrinimas“

29.

2001/95/EB; 2003/37/EEB;

30.

LR produktų saugos įstatymas;
Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų
priekabų ir prikabinamų mašinų
atitikties įvertinimo taisyklės ;
2001/95/EB; 92/42/EEB;
LR produktų saugos įstatymas;
Naujų karšto vandens katilų,
deginančių skystąjį arba dujinį
kurą, techninis reglamentas;

Mašinos

Produkto ar
kategorijos
aprašas

4

Mašinos
skleidžiančios į
aplinką triukšmą

Stebėsenos
tipas

7

Stebėsenos
motyvacija

8

Stebėsenos
veikla

9

Elena
Rinkevičienė
e.rinkeviciene@v
nmpi.lt

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
ir rodiklių
vystymas

Virginijus Jusys
v.jusys@vnmpi.lt

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai,
bandymų
rezultatai
Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra,
bandymai,
tikslinė grupė
Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010 m.
I ketv.

Bendradarbia
vimas su ES
narėmis

Virginijus Jusys
v.jusys@vnmpi.lt

Žemas

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Bendradarbia
vimo su
kitomis ES
šalimis
narėmis
gerinimas.
Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Rinkos
priežiūros
duomenys

Dokumentinė
patikra,
vizualinė
apžiūra

Vidutinis

2010-01-01

Nacionalinė
iniciatyva

Rodiklių
vystymas,
rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas.

Virginijus Jusys
v.jusys@vnmpi.lt

Rinkos
priežiūros
duomenys,
skundai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Nauji karšto
vandens katilai

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.
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Bendroji
informacija apie
projekto vadovą

Rinkos
priežiūros
procesų
tobulinimas
ir rodiklių
vystymas

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

12

Rezultatai
ar būsimos
iniciatyvos

Nacionalinė
iniciatyva

Dokumentinė
patikra

11

Vystymas
(development)

2010-01-01

Rinkos
priežiūros
duomenys

Žemės ūkio
technika

Pradžios
periodas
arba data

10
Vidutinis

Nacionalinė
s teritorijos
viduje.
Aktyvus.

Aktyvus.

Prioritetas
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Virginijus Jusys
v.jusys@vnmpi.lt

