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VALSTYBINĖS NE MAISTO PRODUKTŲ INSPEKCIJOS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
2010-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Aplinkos ir išteklių analizė
Išorės veiksniai
Politiniai veiksniai
Vartotojų teisių apsauga – vienas iš Europos Sąjungos politikos prioritetų. Laisvas prekių ir
paslaugų judėjimas įpareigoja vartotojų apsauga besirūpinančias institucijas užtikrinti, kad prekės ir
paslaugos, kuriomis jie naudojasi, būtų saugios ir geros kokybės.
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija), kaip
vykdomosios valdžios institucijos, funkcijos yra apibrėžtos nuostatuose, patvirtintuose 2000 m.
birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 745, ir atliekamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais bei kitais teisės aktais.
Valstybinė ne maisto produktų rinkos kontrolės sistema sukurta ir plėtojama vadovaujantis
Bendrosios produktų saugos direktyvos 2001/95EB principais ir Lietuvos Respublikos produktų
saugos įstatymo nuostatomis, teikiant pirmenybę produktų saugai, įvertinant jų riziką ir
nekenksmingumą vartotojų sveikatai.
Ekonominiai veiksniai
Inspekcija, vykdydama ne maisto produktų rinkos kontrolę, per 2009 metus atliko 6524
patikrinimus gaminių ir paslaugų įmonėse, iš kurių 44,0 proc. nustatyti teisės aktų reikalavimų
pažeidimai, 2009 metais rinkoje nustatyti 98 (2008 m. – 79, 2007 m. – 54) tipų gaminiai, keliantys
vartotojų saugai tiesioginį pavojų, t. y. buvo pripažinti pavojingais gaminiais ir uždrausta juos tiekti į
rinką. Įgyvendindama valstybinę rinkos priežiūros kontrolę ne maisto produktų srityje, Inspekcija
2009 metais išbandė 1311 bandinių, tarp jų 1051 naftos produktų bandinį, iš kurių 6,3 proc. neatitiko
nustatytų reikalavimų. Kitų gaminių išbandyta 260 bandinių, iš kurių 61,5 proc. neatitiko teisės aktais
nustatytų reikalavimų.
Inspekcija atlieka naftos produktų valstybės atsargų kokybės kontrolę, dalyvauja Europos Sąjungos
(toliau – ES) degalų kokybės priežiūros sistemoje (DKPS), vykdo naftos produktų kokybės rinkoje
stebėseną, teikia informaciją Europos Komisijai. Siekiant efektyviai įgyvendinti naftos produktų
kokybės kontrolę, plečiama ir akredituojama Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorija.
Inspekcija nuo 2004 m. gegužės mėn. 1 d. dalyvauja tarptautinėje skubaus keitimosi informacija
apie pavojingus vartotojams gaminius sistemoje RAPEX. Šioje sistemoje 2004–2009 metais
paskelbtas 221 Lietuvoje rastas pavojingas gaminys, iš jų 35 pavojingi gaminiai paskelbti 2009
metais. Inspekcija dalyvauja ES institucijų veikloje, tobulinant ES rinkos teisės aktus, 4
tarptautiniuose projektuose, Europos Komisijos Bendrosios produktų saugos darbo grupėje bei
Europos Komisijos iš trečiųjų šalių importuojamų produktų atitikties saugos reikalavimams
patikrinimo komitete, 5 Europos Komisijos administracinio bendradarbiavimo darbo grupėse ir
atstovauja Lietuvai Europos produktų saugos forume PROSAFE.
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Vykdomas bendradarbiavimo susitarimas su Estijos ir Latvijos analogiškomis institucijomis,
2008 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos rinkos priežiūros institucija.
Verslo bei vartotojų konsultavimas ir informavimas.
Vadovaujantis ES rinkos priežiūros nuostatomis ir praktika stiprinamas bendradarbiavimas su
verslo atstovais. Siekiant, kad pateikiami į šalies, o kartu ir į ES rinką gaminiai atitiktų produktų
saugos reikalavimus bei deklaruojamus kokybės rodiklius, teikiama informacija vartotojams,
rengiami verslininkų mokomieji seminarai bei konsultacijos.
Socialiniai veiksniai
Inspekcija, 2004–2009 metais atlikdama rinkos kontrolę, nustatė 393 pavojingus gaminius,
kuriems pritaikė rinkos ribojimo priemones. 2009 metais ištyrė 2257 vartotojų skundus dėl įsigytų
nekokybiškų ne maisto prekių ir paslaugų. Nustatyta, kad du trečdaliai skundų buvo pagrįsti, ir
vartotojų teisės buvo apgintos.
Labai svarbi ir matoma Inspekcijos veiklos sritis – visuomenės informavimas.
Per metus Inspekcija žiniasklaidoje paskelbė 365 su Inspekcijos vykdoma veikla susijusius
informacinius pranešimus, iš jų 231 pranešimas publikuotas spaudos leidiniuose, dalyvavo
83 televizijos ir 51 radijo laidoje.
Nemokama telefono linija 8 800 55 551 produktų saugos klausimais ir dėl pažeistų vartotojų teisių
skambino ir konsultavosi 5376 (2008 m. – 3670) vartotojų ir verslininkų. Iš viso 2009 m. Inspekcijos
darbuotojai telefonu ir darbo vietose suteikė verslininkams ir vartotojams 21 973 konsultacijas (2008
m. – 18 140).
Technologiniai veiksniai
Inspekcija turi interneto svetainę, suteikiančią galimybę plėtoti viešąsias elektronines paslaugas,
užtikrinti vartotojų, įskaitant ir neįgaliuosius, teisę gauti aktualią informaciją apie ne maisto produktų
saugą ir perkelti į elektroninę erdvę pagrindines Inspekcijos funkcijas.
Informacinių technologijų (IT) optimizavimas sudaro sąlygas Inspekcijai efektyviau atlikti
pavestas funkcijas, dalyvauti ES rinkos priežiūros politikos įgyvendinime, Lietuvos narystės ES
informacinėje sistemoje LINESIS, elektroninės valdžios įgyvendinimo projektuose, perkelti viešųjų
paslaugų teikimą į skaitmenines technologijas, šiuolaikinėmis IT priemonėmis komunikuoti su verslo
atstovais ir vartotojais.
Inspekcijoje veikia ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinė sistema RIPRIS ir
dokumentų valdymo sistema AVILYS, kurią planuojama reorganizuoti į elektroninių dokumentų
valdymo sistemą. Joje naudotojui identifikuoti ir dokumentams pasirašyti būtų galima naudoti
valstybės tarnautojo pažymėjimo kontaktiniame luste įrašytą kvalifikuoto elektroninio parašo
sertifikatą.
Inspekcija yra sukurtų informacinių sistemų, duomenų bazių, registrų (INFOLEX, LITLEX,
LINESIS, VATARAS, VATIS, VBAMS, GAJANTA) naudotoja.
Ištekliai (vidaus veiksniai)
Teisinė bazė
Inspekcija atlieka nustatytas funkcijas vadovaudamasi 174 teisės aktais, reglamentuojančiais
produktų pateikimą į rinką bei vartotojų teisių gynimą (18 įstatymų, 3 Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentais, 22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 42 techniniais ir statybos
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reglamentais, 14 higienos normų, 82 taisyklėmis (tvarkos aprašais), įpareigojimais ir kt.). Keičiant,
pildant teisės aktus ar priėmus naujus, Inspekcijai priskiriamas ir naujų funkcijų atlikimas.
Inspekcija nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas pagal 12 Administracinių teisės
pažeidimų kodekso (ATPK) straipsnių.
Taip pat Inspekcijos pareigūnai turi teisę surašyti teisės pažeidimų protokolus, pagal kuriuos
administracinių teisės pažeidimų bylas ATPK įgalioti nagrinėti kiti organai (pareigūnai). Dėl dvylikos
ATPK straipsniuose nustatytų pažeidimų.
Inspekcijos darbuotojai surašo protokolus dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos (Žin., 1999,
Nr. 52-1673; 2004, Nr. 25-757), Lietuvos Respublikos tabako kontrolės (Žin., 1996, Nr. 11-281;
2003, Nr. 117-5317), Lietuvos Respublikos reklamos (Žin., 2000, Nr. 64-1937, Žin., 2008, Nr. 11374) įstatymų pažeidimų.
Organizacinė struktūra
Inspekcija yra biudžetinė įstaiga. Jos funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų.
Inspekcijos struktūrą sudaro administracija ir teritoriniai padaliniai. Administraciją sudaro:
Inspekcijos viršininkas ir jo pavaduotojas, Finansų ir ekonomikos skyrius, Teisės skyrius, Analizės ir
komunikacijos skyrius, Bendrasis skyrius, Gaminių kontrolės skyrius, Paslaugų kontrolės skyrius,
Rinkos priežiūros valdymo sistemų skyrius ir Ūkio skyrius.
Teritoriniai padaliniai: Vilniaus skyrius, Vilniaus skyriaus Alytaus poskyris, Kauno skyrius, Kauno
skyriaus Marijampolės poskyris, Klaipėdos skyrius, Klaipėdos skyriaus Tauragės poskyris, Panevėžio
skyrius, Panevėžio skyriaus Utenos poskyris, Šiaulių skyrius, Šiaulių skyriaus Telšių poskyris, Šiaulių
naftos produktų bandymų laboratorija, Produktų kontrolės poskyris AB „Achema“.
Inspekcijos struktūra, personalo valdymo politika formuojama atsižvelgiant į ES reikalavimus bei
Inspekcijai deleguotas funkcijas ir yra orientuota į Inspekcijos veiklos tobulinimą, tinkamos vidaus
kontrolės sistemos sukūrimą bei nuolatinį jos gerinimą. Tuo tikslu įdiegta ir sertifikuota kokybės
vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standartą.
Žmogiškieji ištekliai
Inspekcijoje dirba 112 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Visi
Inspekcijos darbuotojai turi užimamoms pareigybėms reikalingą išsilavinimą. Pakankamas dėmesys
skiriamas Inspekcijos specialistų kvalifikacijos kėlimui. Per 2007–2008 metus 44 darbuotojai įgijo
kompiuterinio raštingumo (ECDL) sertifikatus. Inspekcijos darbuotojai 2009 m. tobulino
kvalifikaciją: 22 darbuotojai dalyvavo (vienas darbuotojas keliuose) įvairiuose seminaruose.
Inspekcijoje vidinių mokymų dėl lėšų stokos nebuvo organizuojama, tačiau net 99 dalyviai dalyvavo
nemokamuose partnerių iš Didžiosios Britanijos pravestuose seminaruose Administracijoje pagal
PHARE trumpalaikį dvynių projektą rizikos vertinimo srityje, taip pat UAB „Nepriklausomi tyrimai“
mokymuose atlikti bandymus XRF analizatoriumi; 21 darbuotojas – užsienyje įvairaus pobūdžio
priemonėse (konferencijose, seminaruose), tarp jų 3 darbuotojai Europos Komisijos finansuotoje
specialistų mainų programoje (Prancūzija, Slovėnija, Malta).
Siekiant pagerinti veiklos kokybę, 2008 m. Inspekcijoje įdiegta ir sertifikuota kokybės
vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą. Europos Sąjungoje esame trečia rinkos
priežiūros institucija (po Nyderlandų ir Didžiosios Britanijos), o Lietuvoje viena iš nedaugelio
valstybės institucijų, įgyvendinusi šį pažangų tarptautinį veiklos vadybos standartą.
Planavimo sistema
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Inspekcijos veikla planuojama dalyvaujant Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų rengime,
taip pat rengiant metinius veiklos ir ketvirtinius planus. Planai rengiami, vykdomi ir kontroliuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymais.
Planų rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarka yra apibrėžta Inspekcijos darbo reglamente,
Inspekcijos viršininko įsakymuose, skyrių nuostatuose ir vedėjų bei koordinatorių pareigybių
aprašymuose, posėdžių protokoluose.
Inspekcijos viršininko įsakymu už programų koordinavimą paskirti atsakingi asmenys rengia savo
programos medžiagą Inspekcijos veiklos planui. Inspekcijos viršininko 2009 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. 1R-106 „Dėl veiklos plano“ sudaryta veiklos planavimo grupė nagrinėja pateiktus
planinius rodiklius ir teikia savo išvadas ir pasiūlymus Inspekcijos viršininkui.
Finansiniai ištekliai
Inspekcija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų. Inspekcija vykdo 2 iš
valstybės biudžeto lėšų finansuojamas programas.
2007 metais iš valstybės biudžeto Inspekcijai skirta 8 mln. 920 tūkst. Lt. Iš jų 6307,0 tūkst. Lt
paprastosioms išlaidoms. 2008 m. Inspekcijai buvo skirta 9 mln. 318 tūkst. Lt, iš jų 1 mln. 920 tūkst.
Lt investicijoms (iš to skaičiaus nuosavos lėšos – 205 tūkst. Lt). 2009 metams Inspekcijai skirta
8 mln. 515 tūkst. Lt, iš jų 1 mln. 880 tūkst. Lt investicijoms (iš to skaičiaus nuosavos lėšos 150 tūkst.
Lt). Inspekcijos veiklai 2009 m. finansavimas sumažintas daugiau nei 10 proc. Gautas finansavimas
turi užtikrinti pagrindinių Inspekcijos funkcijų atlikimą. Ūkio išlaidoms lėšų skirta kur kas mažiau nei
praėjusiais metais, todėl jas naudojome taupiai ir griežtai laikydamiesi patvirtintų limitų.
2010 metams Inspekcijai skiriama 5 mln. 069 tūkst. Lt, iš jų 617 tūkst. Lt investicijoms (iš to
skaičiaus nuosavos lėšos 130 tūkst. Lt). Inspekcijos veiklai 2010 m. finansavimas sumažintas 22,8
proc. Gautas finansavimas turi užtikrinti pagrindinių Inspekcijos funkcijų atlikimą. Ūkio išlaidoms
lėšų skirta 58 proc. mažiau nei praėjusiais metais, todėl jas turime naudoti ypač taupiai ir griežtai
laikytis patvirtintų limitų.
Apskaitos tinkamumas
Inspekcijos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis. Nuo 2010 metų buhalterinė
apskaita bus tvarkoma pagal reglamentuotus naujus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (VSAFAS). Inspekcijoje įdiegta valstybės biudžeto apskaitos (VBAMS) ir
mokėjimų sistema NAVISION, naudojama buhalterinės apskaitos programa GAJANTA, taikomi
efektyvūs apskaitos sistemos organizavimo principai. Apskaitos procedūros kompiuterizuotos.
Ryšių sistema
Duomenims perduoto ir apsikeisti jais tarp nutolusių struktūrinių padalinių ir informacinės
sistemos sukurtas bendras Inspekcijos tinklas, kuris, naudojantis VĮ „Infostruktūra“ teikiama
paslauga, prijungtas prie saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT).
Inspekcijoje tobulinama ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinė sistema RIPRIS, skirta
ne tik ne maisto produktų rinkos priežiūrai Lietuvoje valdyti pagal Inspekcijos kompetenciją, bet ir
augantiems visuomenės informaciniams poreikiams tenkinti, viešosioms paslaugoms ir informacijai
verslo subjektams, vartotojams ir kitoms Lietuvos bei ES institucijoms efektyviai teikti, taip pat
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integralumui su ES rinkos priežiūros duomenų bazėmis bei informacinėmis sistemomis užtikrinti.
2006 m. buvo įdiegta kompiuterinė dokumentų valdymo sistema, kurią planuojama reorganizuoti į
elektroninių dokumentų valdymo sistemą.
Inspekcija turi interneto svetainę, kurioje periodiškai skelbiama ir atnaujinama aktuali informacija.
Vidaus kontrolės sistema
Inspekcija užtikrina ūkinės veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų –
ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo ir skaidrumo – laikymąsi.
Inspekcijoje atliekama išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė, kuria siekiama
užtikrinti, kad būtų efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirtį naudojamas
valstybės turtas, laiku gaunama finansinė informacija, sudaromi tikslūs, patikimi finansinių ataskaitų
rinkimai, programų vykdymo ir kitos ataskaitos, laikomasi teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų,
turtas apsaugotas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ir kitų neteisėtų
veikų, užtikrinamas tinkamas Inspekcijos biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Inspekcija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
Inspekcijos finansinę ir veiklos kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Ūkio
ministerija ir kitos įgaliotos valstybės institucijos bei įstaigos.
SSGG ANALIZĖ
Stiprybės
• Vartotojų teisių gynimas – viena iš prioritetinių ES ekonominės ir socialinės politikos
sričių. Inspekcijos veiklos principai atitinka ES keliamus rinkos priežiūrai reikalavimus ir
nuostatas. Lietuva dalyvauja tarptautinėje keitimosi informacija apie pavojingus
vartotojams gaminius sistemoje RAPEX. Plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas atliekant
rinkos priežiūrą.
• Pagal priskirtas funkcijas Inspekcijoje sukurta valdymo struktūra, apimanti visą šalies
teritoriją.
• Suformuotas kvalifikuotas ir turintis patirties bei darbo įgūdžių personalas. Inspekcijos
darbuotojams sudarytos tinkamos darbo sąlygos.
• Sukurta tinkama veiklos planavimo, sprendimų priėmimo ir vidaus kontrolės sistema.
• Sukurti ne maisto produktų rinkos priežiūros ir saugos kontrolės teisiniai pagrindai ir
infrastruktūra bei skubios informacijos apie pavojingus produktus valdymo tvarkos
aprašymas.
• Toliau įgyvendinama valstybinė vartotojų teisių apsaugos politika, numatyta Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijoje.
• Rinkos santykių įsigalėjimas sustiprino rinkos priežiūros vaidmenį.
• Lietuvos vartotojai vis aktyviau gina savo, kaip vartotojų, teises.
• Kylantis šalies kompiuterizacijos lygis gerina ryšių ir operatyvios informacijos valdymo
galimybes.
Silpnybės
• Lietuvoje didesnis nei kitose ES šalyse savo teisių nežinančių vartotojų skaičius.
• Nepakankamas visuomenės sąmoningumas nesaugių (pavojingų) produktų atžvilgiu
(prioritetas – maža kaina).
• Nepakankamai teisiškai reglamentuota atlygintinų paslaugų teikimas.
• Finansinių biudžetinių išteklių trūkumas riboja Inspekcijos plėtrą, darbo motyvaciją.
• Nepakankamai gaunama duomenų apie nelaimingus atsitikimus, susijusius su pavojingais
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produktais.
• Inspekcijoje nepakankamai išvystytos informacinės valdymo sistemos, siekiant pagerinti
veiklos operatyvumą, analizės, prevencinės veiklos, kokybės vadybos galimybes.
• Specialistų, mokančių užsienio kalbas, trūkumas, siekiant efektyviau išnaudoti ES
teikiamas galimybes.
• Nepakankamas darbuotojų kompiuterinio raštingumo lygis.
Galimybės
• Lietuvai įstojus į ES sudarytos sąlygos:
• bendros rinkos panašumams įgyvendinti;
• tarptautiniam, regioniniam ir tarpinstituciniam bendradarbiavimui (be kita ko,
informacijos mainams);
• dalyvavimui ES projektuose (ir teikiant dalinį daliniu ES finansavimą).
• Užtikrinus tinkamą finansavimą, atsirastų galimybių:
• išlaikyti ir įdarbinti kompetentingus specialistus;
• padidinti ne maisto produktų saugos bandymų ir jų rinkos stebėsenos mastą;
• išplėsti Šiaulių naftos produktų bandymų laboratoriją plečiant akreditavimo sritį.
• Gerėjant prekių ir paslaugų kokybei, didės vartotojų pasitikėjimas Lietuvos ir ES prekių ir
paslaugų rinka.
• Gerėjant vartotojų informavimui, didės jų sąmoningumas renkantis prekes ir paslaugas.
• Verslo savireguliacijos mechanizmų diegimas užtikrins geresnės kokybės prekių ir
paslaugų augimą, stiprins vartotojų pasitikėjimą rinka, skatins prekių ir paslaugų vartojimą,
kartu ir ekonomikos augimą.
• Rinkos priežiūros stiprinimas užtikrins geresnės kokybės prekių ir paslaugų augimą,
stiprins vartotojų pasitikėjimą rinka, skatins prekių ir paslaugų vartojimą, kartu ir
ekonomikos augimą, didins sąžiningo verslo konkurencingumą.
Grėsmės
• Nepakankamas finansavimas (ypač laboratorinių bandymų ir rinkos tyrimų atlikime) –
grėsmė efektyviai rinkos priežiūrai ir vartotojų teisių gynimui.
• Esant nepakankamam ekonomikos kilimui, gyventojų socialinių reikmių tenkinimui, gali
padidėti rizika, kad į rinką dėl žemų perkamumo galimybių bus tiekiami pavojingi
produktai.
• Didėjantis vartotojų skundų skaičius ir nepakankamas darbuotojų kiekis kels grėsmę
efektyviam vartotojų pažeistų teisių gynimui ir tinkamos prevencinės rinkos priežiūros
atlikimui.
• Dėl operatyvios informacijos valdymo ir analizės galimybių stokos galimas nepakankamas
produktų saugos užtikrinimas rinkoje ir vartotojų teisių apsauga.
• Dėl nepakankamo finansavimo galimi sunkumai išlaikyti ir atnaujinti aukštos kvalifikacijos
personalą, formuoti vadovaujančių darbuotojų rezervą.
2. Institucijos misija:
• apsaugoti šalies rinką ir piliečius nuo pavojingų ir netinkamos kokybės ne maisto produktų
vykdant rinkos priežiūrą ir ginant vartotojų teises.
Inspekcijos strateginis tikslas:
• užtikrinti efektyvią, su Europos Sąjungos teise suderintą ne maisto produktų rinkos priežiūrą.
3. Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos, prie kurios strateginio veiklos plano
įgyvendinimo prisideda viešojo administravimo įstaiga, pavadinimas – Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija – ir jos strateginio veiklos plano elementai:
3.1. strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas:
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Skatinti Lietuvos ūkio plėtrą ir didinti konkurencingumą 01.
3.2. programos pavadinimas ir jos kodas:
Specialioji ūkio plėtros politikos įgyvendinimo programa 01 01.
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas:
Užtikrinti Lietuvos ūkio plėtros politikos formavimą, funkcionavimą ir valdymą 01 01 01.
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas:
Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų strategijos prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ūkio plėtrai
01 01 01 01.
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas:
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos darbo sąlygų užtikrinimas
01 01 01 01 14.
3.2. programos pavadinimas ir jos kodas:
Specialioji ne maisto produktų rinkos kontrolės programa 01 06.
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas:
Užtikrinti saugių ir kokybiškų ne maisto produktų ir paslaugų teikimą į rinką ir vartotojams 01 06 01.
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas:
Sistemingai kontroliuoti, ar ūkio subjektai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat
privalomųjų ar deklaruojamų rodiklių reikalavimų, ir tirti vartotojų skundus dėl pavojingų,
netinkamos kokybės ne maisto prekių ir paslaugų 01 06 01 01.
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas:
Prevencinė rinkos priežiūra 01 06 01 01 01.
Vartotojų teisių gynimas 01 06 01 01 02.
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas:
Užtikrinti ūkio subjektų užsakymų vykdymą 01 06 01 02.
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas:
Pagal sutartis įmonių realizuojamos produkcijos kokybės kontrolė 01 06 01 02 01.
Ūkio subjektų užsakomosios ekspertizės ir tyrimai 01 06 01 02 02.
4. Viešojo administravimo įstaigos vykdomos priemonės įgyvendinimo aprašymas
01 01 01 01 14 Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos darbo sąlygų
užtikrinimas. Įgyvendinant priemonę organizuojamas Inspekcijos nuostatuose nurodytų funkcijų
atlikimas (rinkos priežiūra ir vartotojų teisių apsauga, dalyvavimas rengiant ir tobulinant ES teisės
aktus, dalyvavimas projektuose), optimaliai panaudojant materialinius ir finansinius išteklius.
Už priemonės įgyvendinimą atsiskaitoma teikiant: Ūkio ministerijai nustatytų formų metų veiklos ir
finansines ataskaitas nustatytais terminais ir tvarka; socialinės ir ekonominės būklės apžvalgą kas
ketvirtį Ūkio ministerijai nustatytais terminais ir tvarka.
01 06 01 01 01 Prevencinė rinkos priežiūra. Ši priemonė vykdoma atliekant gaminių ir paslaugų
patikrinimus ir bandymus pagal Inspekcijos patvirtintus planus. Taikomos administracinės bei rinkos
ribojimo priemonės, informuojami ekonominės veiklos vykdytojai, vartotojai ir visuomenė bei
rengiami pranešimai Europos Komisijai (RAPEX). Už priemonės įgyvendinimą atsiskaitoma teikiant:
Rinkos ribojimo priemonių taikymo ataskaitą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai
nustatytais terminais ir tvarka; Saugos reikalavimų neatitinkančių produktų ataskaitą Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir per Ūkio ministeriją Europos Komisijai bei Paslaugų ir gaminių
kontaktiniam centrui nustatytais terminais ir tvarka.
01 06 01 01 02 Vartotojų teisių gynimas. Įgyvendinant priemonę tiriami vartotojų skundai ir jiems
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teikiamos išvados; atstovaujama Inspekcijai teisėsaugos institucijose Inspekcijos kompetencijos
klausimais. Inspekcijos vartotojų skundų ataskaita teikiama Valstybinei vartotojų teisių apsaugos
tarnybai nustatytais terminais ir tvarka.
01 06 01 02 01 Pagal sutartis įmonių realizuojamos produkcijos kokybės kontrolė. Įgyvendinant
priemonę atliekami produkcijos bandymai, vertinami rezultatai ir teikiamos išvados įmonėms,
sudariusioms sutartis su Inspekcija, dėl tyrimų ir ekspertizių atlikimo.
01 06 01 02 02 Ūkio subjektų užsakomosios ekspertizės ir tyrimai. Įgyvendinant priemonę tiriami
produktai, atliekamos ekspertizės, vertinami rezultatai ir teikiamos išvados tyrimų ir ekspertizių
užsakovams.

METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI
1 lentelė. 2010-ųjų metų veiksmų planas.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė (2010-iesiems metams).

Inspekcijos viršininkas

Ramūnas Lebedys
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1 LENTELĖ. 2010-ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Priemonės
Įstaigos veiksmo
Atsakingi
Vykdymo
Asignavimai
pavadinimas ir jos
pavadinimas
vykdytojai
terminai
(tūkst. litų)
kodas
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas:
Specialioji ūkio plėtros politikos įgyvendinimo programa
1. Valstybinės ne
maisto produktų
inspekcijos prie
Ūkio ministerijos
darbo sąlygų
užtikrinimas
0101010114

1. Užtikrinti Inspekcijos
funkcijų atlikimą

Inspekcijos vadovai
R. Lebedys,
Bendrasis skyrius
E. Venclovienė

2010 m.
I– IV k.

442,0

2. Užtikrinti optimalų
Finansų ir
2010 m.
100,0
finansinių išteklių
ekonomikos skyrius
I–IV k.
panaudojimą
N. Jasenauskienė
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas:
Specialioji ne maisto produktų rinkos kontrolės programa
1. Prevencinė
1. Prevencinė rinkos
Teritoriniai
2010 m.
3150,0
rinkos priežiūra
priežiūra. Ūkio
padaliniai
I–IV k.
0106010101
subjektų patikrinimai
R. Četvergas,
Gaminių kontrolės
skyrius
D. Banytė,
Paslaugų kontrolės
skyrius
D. Vaišvilienė
2. Bandymai,
ekspertizės

Šiaulių naftos
produktų bandymų
laboratorija
A. Šnipaitienė

2010 m.
I–IV k.

100,0

3. Informacijos
teikimas ūkio
subjektams,
vartotojams,
visuomenei ir ES
institucijoms

Analizės ir
komunikacijų
skyrius
A. Astrauskienė,
Gaminių kontrolės
skyrius
D. Banytė,
Paslaugų kontrolės
skyrius
D. Vaišvilienė,
Teritoriniai
padaliniai

2010 m.
I–IV k.

302,0
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2. Vartotojų teisių
gynimas
0106010102

1. Vartotojų skundų
tyrimas

3. Pagal sutartis
įmonių realizuojamos produkcijos
kokybės kontrolė
0106010201
4. Ūkio subjektų
užsakomosios
ekspertizės ir
tyrimai
0106010202

1. Dalyvavimas
atrenkant ir bandant
bandinius
1. Kokybės įvertinimas

Inspekcijos viršininkas

R. Četvergas
Gaminių kontrolės
skyrius
D. Banytė,
Paslaugų kontrolės
skyrius
D. Vaišvilienė,
Teritoriniai
padaliniai
R. Četvergas

2010 m.
I–IV k.

845,0

Produktų kontrolės
poskyris AB
„Achema“
D. Banytė

2010 m.
I–IV k.

118,0

Gaminių kontrolės
skyrius
D. Banytė,
Paslaugų kontrolės
skyrius
D. Vaišvilienė,
Teritoriniai
padaliniai
R. Četvergas

2010 m.
I–IV k.

75,0

Ramūnas Lebedys
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2 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ (2010-iesiems metams)
Programos elementai

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas:
Specialioji ūkio plėtros politikos įgyvendinimo programa
Programos tikslas –
Rezultato kriterijai:
užtikrinti Lietuvos ūkio
1. verslo pradėjimo procedūrų
4
plėtros politikos formavimą,
skaičius;
funkcionavimą ir valdymą
2. verslo pradėjimo terminas,
13
dienomis
Programos uždavinys –
Produkto kriterijai:
įgyvendinat nustatytas atskirų 1. nemokių įmonių skaičiaus
500
veiklų strategijos prioritetines sumažėjimas (dėl bankroto
kryptis, sudaryti prielaidas
likviduotų įmonių ir restruktūrizuotų
ūkio plėtrai
įmonių skaičius per metus);
2. administruojamų projektų,
120
kuriems įgyvendinti suteikta
nacionalinė parama, skaičius;
3. viešųjų pirkimų procedūrų,
1200
vykdomų elektroninėje terpėje,
skaičius
Programos priemonė –
Valstybinės ne maisto
produktų inspekcijos prie
Ūkio ministerijos darbo
sąlygų užtikrinimas
Veiksmai:
1. užtikrinti Inspekcijos
funkcijų atlikimą;

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. planinių veiklos rodiklių
įvykdymas (proc.);

100

100
2. užtikrinti optimalų
2. turimų finansinių išteklių
finansinių išteklių
panaudojimas (proc.)
panaudojimą
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas:
Specialioji ne maisto produktų rinkos kontrolės programa
Programos tikslas –
Rezultato kriterijus:
užtikrinti saugių ir kokybiškų 1. patikrintų nustatytus saugos ir
73
ne maisto produktų ir
kokybės reikalavimus atitinkančių
paslaugų teikimą į rinką ir
produktų dalis (proc.)
vartotojams
Programos uždavinys –
Produkto kriterijai:
sistemingai kontroliuoti, ar
1. patikrinimų prekybos ir paslaugų
5950
ūkio subjektai laikosi
įmonėse skaičius;
Lietuvos Respublikos teisės
2. bandinių skaičius
500

12
aktų, taip pat privalomųjų ar
deklaruojamų rodiklių
reikalavimų, ir tirti vartotojų
skundus dėl pavojingų,
netinkamos kokybės ne
maisto prekių ir paslaugų
Programos priemonė –
prevencinė rinkos priežiūra
Veiksmai:
1. prevencinė rinkos
priežiūra. Ūkio subjektų
patikrinimai;

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. patikrinimų plano vykdymas
(proc.);

100

2. išbandytų bandinių procentas;

100

3. informacijos teikimas
ūkio subjektams,
vartotojams, visuomenei ir
ES institucijoms
Programos priemonė –
vartotojų teisių gynimas

3. pateiktos informacijos skaičius

12085

Veiksmai:
1. vartotojų skundų tyrimas
Programos uždavinys –
užtikrinti ūkio subjektų
užsakymų vykdymą

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. vartotojų skundų tyrimų procentas
Produkto kriterijai:
1. bandinių skaičius AB „Achema“;
2. kokybės ekspertizių skaičius
pagal ūkio subjektų užsakymus

2. bandymai, ekspertizės;

100
280
20

Programos priemonė –
pagal sutartis įmonių
realizuojamos produkcijos
kokybės kontrolė
Veiksmai:
1. dalyvavimas atrenkant
ir bandant bandinius
Programos priemonė –
ūkio subjektų užsakomosios
ekspertizės ir tyrimai

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. bandymų plano įvykdymas (proc.)

Veiksmai:
1. kokybės įvertinimas

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. užsakytų ekspertizių
ir tyrimų įvykdymas
(proc.)

Inspekcijos viršininkas
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