PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2015 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 4-165

VALSTYBINĖS NE MAISTO PRODUKTŲ INSPEKCIJOS
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
2015 METŲ VEIKLOS PLANAS
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Misija
Apsaugoti šalies rinką ir piliečius nuo pavojingų ir netinkamos kokybės ne maisto produktų, atliekant rinkos priežiūrą ir ginant vartotojų teises.
Strateginis tikslas
Užtikrinti tinkamą ne maisto produktų rinkos priežiūrą, vartotojų apsaugą bei sąžiningą konkurenciją versle, suderintą su Europos Sąjungos teise.
Rodiklis
Gaminių ir paslaugų Lietuvos rinkoje, atitinkančių nustatytus
saugos ir kokybės reikalavimus, dalis iš visų patikrintų, procentais

Planuojama
reikšmė
2015 m.
74
74
74
74

Atsiskaitymo
terminas,
ketv.
I
II
III
IV

Planuojama
reikšmė
2015 m.
86,5
87,0
87,0
87,5
80,0
80,0
85,0
90,0
9,0
9,0
11,0
11,0
24,0
26,0
25,0
25,0
(siekiama sumažinti nuo
26,5 proc. iki
25,0 proc.)
5
15
22
30

Atsiskaitymo
terminas,
ketv.
I
II
II
IV
I
II
III
IV
I
II
II
IV
I
II
III
IV

Siekiami veiklos rezultatai
Rodiklis
Suteiktų konsultacijų efektyvumas, procentais (per Vieningą
skambučių centrą)
Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, dalis procentais
Rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, procentais
Padėties 3 priežiūros srityse (žaislų, baldų ir baldinių medžiagų,
kosmetikos gaminių), kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos
ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai
atsiradimo rizika, pokytis procentais

Atlikta Lietuvos rinkoje realizuojamų tabako gaminių sudėties
ir ženklinimo atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolinių
tyrimų, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

I
II
III
IV

Svarbiausi 2015 m. darbai
1. Siekiant užtikrinti prevencinę rinkos priežiūrą, atlikti 2 295 ūkio subjektų patikrinimus (I–
IV ketv.).
2. Atlikti 1 800 dvejopų kainų (eurais ir litais) nurodymo atitikties teisės aktams patikrinimų
(I–II ketv.)
3. Ištirti 2 500 vartotojų prašymų (skundų) (I–IV ketv.).
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4. Siekiant įgyvendinti vienodą ūkio subjektų priežiūrą:
4.1. parengti 1 naują „Šviesos diodų lempų tikrinimo kontrolinį klausimyną“ (II–III ketv.);
4.2. atnaujinti 3 kontrolinius klausimynus: „Dujinį kurą deginančių prietaisų kontrolinį
klausimyną“ (II–III ketv.), „Mažmeninės prekybos organizavimo kontrolinį klausimyną“ (III–IV
ketv.) ir „Žaislų kontrolinį klausimyną“ (II–III ketv.).
5. Skatinant įmonių savireguliaciją produktų saugos valdymo srityje, suorganizuoti priežiūros
institucijų ir verslininkų susitikimą – forumą produktų saugos tema (III ketv.).
1
6. Nustatytais terminais įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 23 d. įsakyme Nr. 1R-331/4-757 „Dėl Valstybinės ne
maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos metrologijos inspekcijos reorganizavimo prijungimo būdu prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgyvendinimo veiksmų
plano patvirtinimo“ numatytas priemones.
Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių 1 810 208 eurai.

1 pav. 2015 metų finansinis planas
Žmogiškieji ištekliai
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-439 „Dėl Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 4-443 „Dėl įstaigose prie Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos
struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2014 metų
liepos 1 d. Valstybinėje ne maisto produktų inspekcijoje prie Ūkio ministerijos patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičius –
101 pareigybė.

1

Įvykdymo terminai gali keistis dėl teisės aktų priėmimo Lietuvos Respublikos Seime.
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Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2015 metų veiklos planas pagal įstaigos veiksmus, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus
Eurais

Ūkio ministerijos
įgyvendinamos proĮstaigos veiksmo pavadinigramos priemonės
mas
kodas ir pavadinimas
1. Atlikti prevencinę rinkos
05-03-01-14
Įgyvendinti valstybės priežiūrą ir ūkio subjektų patikrinimus
politiką ne maisto
gaminių ir paslaugų
rinkos priežiūros
srityje (vykdoma per
Valstybinę ne maisto
produktų inspekciją
prie Ūkio ministerijos
(toliau – VNMPI)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai
Pavadinimas ir mato
Planinė reikšvienetas
mė
1. Patikrinimų prekybos ir
paslaugų įmonėse skaičius,
vnt.
2. Dvejopų kainų (eurais ir
litais) nurodymo atitikties
teisės aktams patikrinimų
skaičius, vnt.
3. Naujai parengtų ir atnaujintų kontrolinių klausimynų skaičius, vnt.
4. Vidutinė planinių patikrinimų trukmė dienomis
5. Iniciatyvų, siekiant mažinti nepagrįstus, neproporcingus ūkinės veiklos
suvaržymus, skaičius, vnt.

6. Patikrinimų vidutinio ar
mažo rizikingumo ūkio
subjektų dalis, palyginti su
visais patikrinimais, proc.
2

2 295:
424
700
671
500
1 800:
1 000
800

Vykdymo terminas ketv.

Atsakingi vykdytojai
VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,
teritorinių padalinių darbuotojai

I–IV:
I
II
III
IV
I–II:
I
II

4:
1
2
1
3,12

II–IV:
II
III
IV
I–IV

2:
1 (Inicijuoti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.363 straipsnio
pakeitimą)
1 („Baltojo sąrašo“ plėtra)
24,0

III–IV:
III

IV
I–IV

Vidutinė planinių patikrinimų trukmė dienomis yra 3,1, nes Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, kur atrenkami bandymai, jų patikrinimo trukmė yra ilgesnė

Asignavimai ir
finansavimo šaltinis
889 380
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – ŪM)
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2. Ištirti vartotojų prašymus
(skundus)

3. Teikti konsultacijas ir (arba)
informaciją vartotojams bei
ūkio subjektams

7. Patikrinimų, atliktų
naudojant kontrolinius
klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.
8. Planinių patikrinimų,
apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio
subjektui, dalis, palyginti
su visais patikrinimais,
proc.
10. Išteklių dalis fiziniams
patikrinimams, proc.
11. Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti
teisės aktų reikalavimus ir
geriau juos įgyvendinti,
dalis, proc.
Ištirtų vartotojų prašymų
(skundų) skaičius, vnt.

20,0

I–IV

10,0

I–IV

44

I–IV

65,0

I–IV

1. Suteiktų konsultacijų
skaičius, vnt.

20 000:
5 000
5 800
4 700
4 500
12:
3
3
3
3

2. Viešai paskelbtos informacijos apie planinius
patikrinimus skaičius, vnt.

2 500:
700
650
550
600

VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,
teritorinių padalinių darbuotojai
VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Analizės ir komunikacijų
skyriaus vedėja A. Astrauskienė,
Bendrojo skyriaus vedėja E.
Venclovienė
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Paslaugų kontrolės skyriaus

I–IV:
I
II
III
IV

589 031
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)

I–IV:
I
II
III
IV
I–IV:
I
II
III
IV

46 002
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)
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3. Ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų
konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus,
kai jos buvo būtinos ir
neišvengiamos, siekiant
užkirsti kelią reikšmingos
žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, dalis, proc.
4. Išteklių dalis konsultavimui, informavimui ir
prevencijai, proc.
Darbuotojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
kursuose ir mokymuose,
skaičius

90,0

80

VNMPI viršininkas dr.
R. Čiužas,
Bendrojo skyriaus vedėja
E. Venclovienė

I–IV

5. Atlikti naftos produktų valstybinę kontrolę

Atrinktų ir ištirtų bandinių
skaičius, vnt.

310:
77
80
73
80

I–IV:
I
II
III
IV

6. Vykdyti valstybės investicijų projektą „Suskystintų naftos
dujų ir alyvų laboratorinių

1. Įsigytas automatinis
analizatorius tankiui benzine, skystame kure, ma-

1

Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,
teritorinių padalinių darbuotojai,
Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos vedėja
A. Šnipaitienė,
teritorinių padalinių darbuotojai
VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Paslaugų kontrolės skyriaus

4. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją

vedėja R. Tuganauskaitė,
teritorinių padalinių darbuotojai

21,0

I–IV

I–IV

II–IV

10 076
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM, gali būti finansuojama iš
Europos Komisijos (toliau – EK)
lėšų)
45 167
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)

23 170
(valstybės biudžeto lėšos, asigna-
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bandymų diegimas“

zute nustatyti, vnt.

vedėja R. Tuganauskaitė,
Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos vedėja
A. Šnipaitienė

2. Įsigytas automatinis
analizatorius ribinei filtruojamumo temperatūrai
dyzeline nustatyti, vnt.

1

7. Ūkio subjektų užsakymu
atlikti produktų kokybės kontrolę ir ekspertizes

Atliktų užsakytų ekspertizių ir tyrimų skaičius, vnt.

400:
115
115
50
120

VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,
teritorinių padalinių darbuotojai

I–IV:
I
II
III
IV

8. Atrinkti ne maisto produktų
bandinius ir atlikti saugos atitikties tyrimus

Atrinktų ir ištirtų bandinių
skaičius, vnt.

300:
11
90
100
99

I–IV:
I
II
III
IV

9. Įsigyti darbo priemonių

Įsigytų testavimo priemonių (Prime Test 250+Pat
tester) skaičius, vnt.

1

VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,
teritorinių padalinių darbuotojai
VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys

10. Kurti ir vystyti informacines sistemas (investicijų projektas „Informacinių sistemų
vystymas“)

Inspekcijos ne maisto produktų rinkos priežiūros
informacinė sistema RIPRIS integruota su dokumentų valdymo sistema
AVILYS
1. VNMPI ekspertų, at-

Taip

VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Rinkos priežiūros valdymo
sistemų skyriaus vedėja
R. Tamošaitienė

IV

20

Gaminių kontrolės skyriaus

I–IV

11. Dalyvauti EK, Europos

I

vimų valdytoja –
ŪM)
39 678
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)
31 582
(iš jų –
30 410 – valstybės
biudžeto pajamų
įmokos,
1 172 –
pajamų įmokų
viršplaninės lėšos), asignavimų
valdytoja – ŪM)
92 679
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)

1 448
(valstybės biudžetas – pajamų įmokos, asignavimų
valdytoja – ŪM)
17 377
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)
Dalinai finansuo-
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3

Sąjungos (toliau – ES) Tarybos
komitetuose ir darbo grupėse
(Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio
13 d. potvarkis Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų
institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos
poziciją Europos Sąjungos
Tarybos, Europos Komisijos,
stojimo į Europos Sąjungą sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų
patvirtinimo“ ir Valstybinės ne
maisto produktų inspekcijos
prie Ūkio ministerijos viršininko 2015 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1R-9 „Dėl atstovų
paskyrimo dalyvauti Europos
Sąjungos tarybos ir Europos
Komisijos komitetų ir darbo
grupių veikloje“)

stovaujančių Lietuvos
Respublikos poziciją ES
Tarybos, EK sudarytuose
komitetuose ir darbo grupėse, skaičius
2. VNMPI ekspertų dalyvavimas ES Tarybos, EK
sudarytuose komitetuose ir
darbo grupėse, susitikimų,
kuriuose dalyvauja
VNMPI ekspertai, dalis
nuo visų susitikimų, proc.

12. Dalyvauti Europos produktų saugos forumo organizuotame bendrame projekte
„Bendras rinkos priežiūros
projektas dėl dūmų detektorių,
žaislų“

1. Dūmų detektorių, atrinktų Lietuvos rinkoje ir
išbandytų projekto metu
išrinktoje vienoje iš ES
šalių akredituotoje laboratorijoje, skaičius
2. Žaislų, atrinktų Lietu-

90,0

16

75

Projektas pradėtas įgyvendinti 2014 m. sausio mėn., numatyta projekto pabaiga 2016 m. balandžio mėn.

vyriausioji valstybinė inspektorė O. Kušeliauskaitė,
Gaminių kontrolės skyriaus
vyriausioji valstybinė inspektorė V. Skrinskienė,
Gaminių kontrolės skyriaus
vyriausiasis valstybinis inspektorius A. Žalpys,
Gaminių kontrolės skyriaus
vyriausiasis valstybinis inspektorius V. Jusys,
Vilniaus skyriaus vyriausioji
valstybinė inspektorė V. Nemanienė,
Gaminių kontrolės skyriaus
vyriausiasis valstybinis inspektorius K. Ruzgys,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Vilniaus skyriaus vyriausioji
valstybinė inspektorė,
M. Reinikytė,
Analizės ir komunikacijų
skyriaus vyriausioji specialistė S. Bieliauskaitė,
Gaminių kontrolės skyriaus
vyriausioji valstybinė inspektorė E. Rinkevičienė
VNMPI viršininkas
dr. R. Čiužas,
Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Analizės ir komunikacijų

jama iš EK lėšų
(komandiruočių
išlaidos) ir valstybės biudžeto lėšų
(darbo užmokestis,
asignavimų valdytoja – ŪM)

I–IV3

Projektas finansuojama iš EK,
Europos produktų
saugos forumo
lėšų (tyrimų atlikimo ir komandiruočių išlaidos) ir
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vos rinkoje ir išbandytų
projekto metu išrinktoje
vienoje iš ES šalių akredituotoje laboratorijoje,
skaičius
(Tik įvykus pirmajam susitikimui paaiškės konkretūs
darbai ir veiklos pagal
projekte dalyvaujančius
dalyvius)

skyriaus vedėja
A. Astrauskienė,
teritorinių padalinių darbuotojai
VNMPI viršininkas
dr. R. Čiužas,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Analizės ir komunikacijų
skyriaus vedėja
A. Astrauskienė,
teritorinių padalinių darbuotojai

II–IV4

14. Dalyvauti Europos produktų saugos forumo organizuojamame projekte „Bendras
rinkos priežiūros projektas dėl
žaislų“

(Tik įvykus pirmajam susitikimui paaiškės konkretūs
darbai ir veiklos pagal
projekte dalyvaujančius
dalyvius)

VNMPI viršininkas
dr. R. Čiužas,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Analizės ir komunikacijų
skyriaus vedėja
A. Astrauskienė,
teritorinių padalinių darbuotojai

II–IV5

15. Dalyvauti techniniame
projekte „Parama Technikos ir
Statybos priežiūros agentūrai
nacionalinės rinkos priežiūros
srityje Gruzijoje, taikant ES
gerąją praktiką“ (Gruzijoje)

1. Gruzijos pareigūnų mokymui skirtų ekspertų dienų skaičius
2. Organizuotų mokomųjų
vizitų (5 dienų) Gruzijos
pareigūnams, skaičius

VNMPI viršininkas
dr. R. Čiužas,
Gaminių kontrolės skyriaus
vedėja S. Ambrazienė,
Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,

II–IV6

13. Dalyvauti Europos produktų saugos forumo organizuojamame projekte „EEPLIANT 2014“ pagal naująją EK
finansuojamą Horizont 2020
programą

4

25

1

Preliminari projekto pradžios data numatoma 2015 m. balandžio mėn., pabaiga – 2017 m. rugpjūčio mėn.
Preliminari projekto pradžios data numatoma 2015 m. birželio mėn., pabaiga – 2017 m. rugpjūčio mėn.
6
Preliminari projekto įgyvendinimo pradžia – pasirašius britų partneriams su Europos Komisija sutartį. Projekto trukmė – 15 mėn.
5

valstybės biudžeto
lėšų (darbo užmokestis, asignavimų
valdytoja – ŪM)
Projektas finansuojama iš EK,
Europos produktų
saugos forumo
lėšų (tyrimų atlikimo ir komandiruočių išlaidos) ir
valstybės biudžeto
lėšų (darbo užmokestis, asignavimų
valdytoja – ŪM)
Projektas finansuojama iš EK,
Europos produktų
saugos forumo
lėšų (tyrimų atlikimo ir komandiruočių išlaidos) ir
valstybės biudžeto
lėšų (darbo užmokestis, asignavimų
valdytoja – ŪM)
Projektas finansuojamas iš EK
lėšų.
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05-03-01-23
Įgyvendinti investicijų projektą „Informacinių technologijų
plėtra (serverinė dalis)“

Įsigyti ir atnaujinti serverinę
programinę įrangą

05-03-01-25.
Tirti Lietuvos rinkoje realizuojamų tabako gaminių sudėtį,
ar juose esančių dervų, nikotino, anglies
monoksido kiekis
atitinka nustatytąsias
normas

Atrinkti Lietuvos rinkoje realizuojamų tabako gaminių bandinius ir atlikti tabako gaminių
sudėties bandymus

1. Atlikta VMware virtualizacijos programinės
įrangos modernizacija
(įsigytos licencijos, vnt.)

3

2. Įsigytų tarnybinių stočių / serverių su programine įranga skaičius, vnt.

1

Atliktų Lietuvos rinkoje
realizuojamų tabako gaminių sudėties ir ženklinimo atitikties teisės aktų
reikalavimams kontrolinių
tyrimų skaičius, vnt.

30:
5
10
7
8

Analizės ir komunikacijų
skyriaus vedėja
A. Astrauskienė
teritorinių padalinių darbuotojai
VNMPI viršininko pavaduotojas T. Rudys,
Rinkos priežiūros valdymo
sistemų skyriaus vedėja
R. Tamošaitienė
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Paslaugų kontrolės skyriaus
vedėja R. Tuganauskaitė,
teritorinių padalinių darbuotojai
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Iš viso
Iš jo:
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžetas – pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžetas – viršplaninės pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Europos Komisijos lėšos7
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Asignavimai nenurodomi, EK pati apmoka patirtas išlaidas.

13 033
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)
11 585
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)
5 792
(valstybės biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja –
ŪM)

1 810 208
1 777 178
31 858
1 172
—

