
PRIEDAS 

SEKTORINĖ NACIONALINĖ RINKOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA 2015 M. (Sektorinė Programa)  

 

 

Šalis narė: Lietuvos Respublika 

Priežiūros institucija: Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos. Planavimas: 2015 metams 

Už sektorinę programą atsakingas asmuo: Renaldas Čiužas 

El. pašto adresas: rastine@vnmpi.lt 

 

Eil. 

Nr. 
ES direktyvos numeris 

Sektorius Produktų 

kategorija 

Tikrinimo 

tipas 

Tikrinimo 

pagrindas 
Priežiūros būdas  Priorite-

tas 

Programos 

pradžia  

Rezultatai 

arba tolesni 

veiksmai 

Kontaktai 

1 

1223/2009; 

2001/95/EB; 

Kosmetikos 

gaminiai 

Kosmetikos 

gaminiai 

Nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir  
reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

nustatyti 

pavojingi 
gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, 

laboratorinių 

tyrimų vertinimas 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas 

Elena Rinkevičienė 

e.rinkeviciene@vnmpi.lt 

1.1 

1223/2009;  

2001/95/EB 

 

Nuplaunamų kosmetikos gaminių ir 

nenuplaunamų kosmetikos gaminių 

tikrinimo programa 

Kosmetikos 

gaminiai 

Plaukų, odos, 

lūpų, veido, 

nagų, burnos, 

akių, gleivinės 

priežiūros 

gaminiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 
muitinėje. 

Aktyvus ir  
reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 
nustatyti 

pavojingi 
gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, 
laboratorinių 

tyrimų vertinimas 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 
priežiūros 

procesų 
tobulinimas 

Elena Rinkevičienė 

e.rinkeviciene@vnmpi.lt 

2 

2001/95/EB; 1907/2006; 

1007/2011 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Pavojingų cheminių medžiagų ir 

preparatų klasifikavimo ir ženklinimo 

tvarka; Tekstilės pluoštų pavadinimų 

ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų 

sudėties ženklinimo ir žymėjimo 

reglamentas; 

LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų 

įstatymas  

Tekstilės 

gaminiai 

Tekstilės 

gaminiai 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 
Aktyvus ir  

reaguojantis. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

skundai, 
nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 
 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas.  

 

Ona Kušeliauskaitė  
o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

2.1 

Projektas „Vaikiškų drabužių su 

virvelėmis atitiktis standarto LST EN 

14682:2008 reikalavimams“ 

Tekstilės 

gaminiai 

Vaikiški 

drabužiai su 

virvelėmis 

 

Nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 
reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

skundai, 

bandymų 
rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 
gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, 

Bandymai, 

RAPEX 
informacija 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas. 

Ona Kušeliauskaitė  

o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

mailto:e.rinkeviciene@vnmpi.lt
mailto:e.rinkeviciene@vnmpi.lt
mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
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2.2 

Tekstilės gaminių pluoštų sudėties 

ženklinimo ir žymėjimo atitiktis 

reglamento reikalavimams 

Tekstilės 

gaminiai 

Tekstilės 

gaminiai 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 
Aktyvus ir  

reaguojantis 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

skundai, 
bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, 

Bandymai 
 

Vidutinė, 
Vartotojų 

ekonominių 

interesų 
apsauga 

2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas. 

Ona Kušeliauskaitė  
o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

3 

2001/95/EB; 2009/48/EEB; 

1907/2006; 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Žaislų saugos techninis reglamentas; 

HN 36:2009; 

Žaislai Žaislai Nacionalinės 
teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 
Aktyvus ir  

reaguojantis. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

skundai, 
bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 
pavojingi 

gaminiai 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, 

Bandymai, 
RAPEX 

informacija 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas. 

Vitalija Skrinskienė 
v.skrinskiene@vnmpi.lt 

3.1 

Projektas „Ftalatų žaisluose saugos 

tikrinimas“ 

Žaislai Žaislai Nacionalinės 
teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 
Aktyvus ir  

reaguojantis. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

nustatyti 
pavojingi 

gaminiai 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, tikslinė 
grupė 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas. 

Vitalija Skrinskienė 
v.skrinskiene@vnmpi.lt 

3.2 

Projektas „Žaislų, skirtų vaikams iki 

36 mėnesių, dėl smulkių detalių, 

burninių žaislų ir mažų kamuolių 

tikrinimas“ 

Žaislai Žaislai, skirti 

vaikams iki 36 

mėnesių 

Nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir  
reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

nustatyti 

pavojingi 
gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, 

bandymai, tikslinė 

grupė 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas. 

Vitalija Skrinskienė 

v.skrinskiene@vnmpi.lt 

3.3 

Projektas „Fizikinių/mechaninių ir 

cheminių savybių žaisluose tikrinimas 

(PROSAFE JA 2013 PHYSICAL / 

MECHANICAL AND CHEMICAL 

PROPERTIES) 

Žaislai Žaislai Nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir  
reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

nustatyti 

pavojingi 
gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, 

bandymai, tikslinė 

grupė 

Aukštas 2015-01-01 Bendradarbiavi

mo su ES 
šalimis narėmis 

gerinimas. 

Vitalija Skrinskienė 

v.skrinskiene@vnmpi.lt 

4 

2001/95/EB; 305/2011, 1907/2006; 

2004/42/EB; 1999/45/EB; 67/548/EB; 

1272/2008 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymas; Reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašas; Statybos techninis 

reglamentas STR 1.01.04:2013, 

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 preparatų klasifikavimo 

ir ženklinimo tvarka; Pavojingų 

Statybos 

produktai 

 Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

gauti 

pranešimai 

ir skundai, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

tikslinė grupė 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

Bendradarbiav

imas su 

ekonominės 

veiklos 

vykdytojais 

dėl veiksmų. 

Karolis Ruzgys 

k.ruzgys@vnmpi.lt  

 

mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:k.ruzgys@vnmpi.lt
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cheminių medžiagų ir preparatų 

pakuotės reikalavimų bei pakavimo 

tvarkos aprašas; Lietuvos 

Respublikos cheminių medžiagų ir 

preparatų įstatymas; Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymas; 

Reglamentuojamų statybos produktų 

sąrašas; 

4.1 

Projektas “Lakiųjų organinių junginių 

kiekių, susidarančių naudojant 

organinius tirpiklius 1 (A) kategorijos 

dažų ir lakų sudėtyje kontrolė” 

Statybos 

produktai 

I kategorijos dažai 
ir lakai 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

AM ataskaita 
EK. ES 

monitoringas 

 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, tikslinė 
grupė 

Aukštas 2015-01-01 AM ataskaita 
EK. 

Bendradarbiavi

mo su ES 
šalimis narėmis 

gerinimas. 

Skirmantė Ambrazienė 
s.ambraziene@vnmpi.lt 

4.2 

Projektas „Termoizoliacinių 

medžiagų ir gaminių tikrinimo 

programa“ 

Statybos 

produktai 

Termoizoliacinė

s medžiagos ir 

gaminiai 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

bandymų 
rezultatai 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas. 

Karolis Ruzgys 
k.ruzgys@vnmpi.lt 

 

 

4.3 

Projektas „Anglies monoksido ir 

dūmų detektorių atitikties tikrinimo 

programa“ (PROSAFE JA 2012 CO 

& smoke detectors) 

Statybos 

produktai 
Anglies 

monoksido ir 

dūmų 

detektoriai 

Per PROSAFE. 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-10 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

Karolis Ruzgys 

k.ruzgys@vnmpi.lt 

4.4 

Projektas „Dūmų detektorių atitikties 

tikrinimo programa“ (PROSAFE JA 

2013 Smoke detectors) 

Statybos 

produktai 
Dūmų 

detektoriai 

Per PROSAFE. 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2014-11-24 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

Karolis Ruzgys 

k.ruzgys@vnmpi.lt 

4.5 

Projektas „Didelio slėgio apdailos 

laminato plokščių atitikties tikrinimo 

programa“ 

Statybos 

produktai 
Didelio slėgio 

apdailos 

laminatų 

plokštės 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. Aktyvus 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2014-12-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

Karolis Ruzgys 

k.ruzgys@vnmpi.lt 

5 

2001/95/EB; 1907/2006 

 

LR produktų saugos įstatymas; HN 

105:2004; 

Baldai ir 

baldinės 

medžiagos 

Baldai ir baldinės 

medžiagos 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 
Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 
bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 
pavojingi 

gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 
priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

Liubov Grabusova 

l.grabusova@vnmpi.lt 

5.1 
Projektas „Vaikų baldų saugos 

tikrinimas“ 

Baldai ir 

baldinės 

Kūdikių lovelės 

ir lopšiai; Vaikų 

Nacionalinės 
teritorijos 

Rinkos 
priežiūros 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

Liubov Grabusova 
l.grabusova@vnmpi.lt 

mailto:s.ambraziene@vnmpi.lt
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/aastrauskiene/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FL5UBGOH/k.ruzgys@vnmpi.lt
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/aastrauskiene/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FL5UBGOH/k.ruzgys@vnmpi.lt
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/aastrauskiene/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FL5UBGOH/k.ruzgys@vnmpi.lt
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/aastrauskiene/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FL5UBGOH/k.ruzgys@vnmpi.lt
mailto:l.grabusova@vnmpi.lt
mailto:l.grabusova@vnmpi.lt
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medžiagos lovelės ir 

sulankstomos 

vaikų lovelės;  

Aukštos vaikų 

kėdės;  

Aptvarėliai ir 

sulankstomi 

aptvarėliai; 

viduje. 
Aktyvus. 

 

duomenys, 
bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 
pavojingi 

gaminiai 

apžiūra, 
bandymai, tikslinė 

grupė 

rinkos 
priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

5.2 

Projektas „Buities stalų saugos 

tikrinimas“ 

(Pagal LST EN 12521:2009 „Baldai. 

Stiprumas, ilgaamžiškumas ir sauga. 

Buitinių stalų reikalavimai“) 

Baldai ir 

baldinės 

medžiagos 

Stalai Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 
 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

bandymų 
rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 
gaminiai 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, tikslinė 
grupė 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas. 

Liubov Grabusova 
l.grabusova@vnmpi.lt 

6 

2001/95/EB; 67/548/EB; 1999/45/EB; 

1907/2006; 1272/2008; 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; Aerozolių 

balionėlių saugos techninis 

reglamentas; Lietuvos Respublikos 

cheminių medžiagų ir preparatų 

įstatymas 

Cheminės 

medžiagos 

ir preparatai 

/ mišiniai 

Cheminės 

medžiagos ir 

preparatai/ 

mišiniai 

Nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir  
reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas. 

Skirmantė Ambrazienė 

s.ambraziene@vnmpi.lt 

7 

2001/95/EB; 2006/95/EB; 

2004/108/EB; 1999/5/EB; 94/9/EB; 

2002/95/EB; 

LR produktų saugos įstatymas; 

Elektrotechninių gaminių saugos 

techninis reglamentas; 

Elektromagnetinio suderinamumo 

techninis reglamentas; 

Radijo ryšio įrenginių ir 

telekomunikacijų galinių įrenginių 

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 

Elektro-

technikos 

gaminiai + 

ATEX 

Buitiniai 

elektriniai 

prietaisai, 

Mobilieji 

telefonai. 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai. 

Dokumentinė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai. 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

Aleksas Žalpys 

a.zalpys@vnmpi.lt 

mailto:l.grabusova@vnmpi.lt
mailto:s.ambraziene@vnmpi.lt
mailto:a.zalpys@vnmpi.lt
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7.1 

2009/125/EB 

 

Projektas „Energiją vartojančių 

gaminių (EEVG), kuriems taikomi 

ekologinio projektavimo 

reikalavimai, tikrinimas“ 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

Televizijos 

aparatai, 

šaldytuvai, 

buitinė ir biuro 

elektroninė 

įranga, 

nekryptinės 

buitinės lempos, 

išoriniai 

maitinimo 

šaltiniai, 

liuminescencinė

s lempos, 

elektros 

varikliai, 

buitinės 

skalbyklės, 

džiovyklės, 

indaplovės, 

autonominiai 

beriebokšliai 

apytakiniai 

siurbliai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

gauti 

pranešimai 

ir skundai, 

bandymų 

rezultatai. 

Dokumentinė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra,  

Bandymai, 

tikslinė grupė. 

Vidutinis 2015-01-01 Bendradarbiav

imo su ES 

šalimis 

narėmis 

tobulinimas. 

Aleksas Žalpys 

a.zalpys@vnmpi.lt 

7.2 

Projektas HOROZON2020 _ Energy 

Efficiency Compliant products 2014 

 

Europos bendrijos produktų 

efektyvumo teisės aktų įgyvendinimo 

užtikrinimas 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

LED lemputės Per 

PROSAFE, 
Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra 

Aukštas 2015-01-01 Bendradarbiav

imo su ES 

šalimis 

narėmis 

tobulinimas. 

Aleksas Žalpys 

a.zalpys@vnmpi.lt 

8 

2001/95/EB; 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Cheminio valymo ir skalbimo 

paslaugų teikimo taisyklės 

Cheminio 

valymo 

paslaugos 

 Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

skundai 

 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra 

Vidutinis 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas 

Ona Kušeliauskaitė  

o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

9 

2001/95/EB; 89/686/EB 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Techninis reglamentas „Asmeninės 

apsaugos priemonės”. 

Asmeninės 

apsauginės 

priemonės 

 Nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

bandymų 

rezultatai, 
nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, tikslinė 

grupė 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas 

Ona Kušeliauskaitė  

o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

9.1 

Projektas „Asmeninėse apsauginėse 

priemonėse (pirštinėse) chromo VI 

nustatymas“. Atitiktis saugos 

reikalavimams pagal REACH ir 

Techninio reglamento „Asmeninės 

Asmeninės 

apsauginės 

priemonės 

 Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

bandymų 
rezultatai, 

nustatyti 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, tikslinė 
grupė 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Ona Kušeliauskaitė  
o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

mailto:a.zalpys@vnmpi.lt
mailto:a.zalpys@vnmpi.lt
mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
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apsaugos priemonės” pavojingi 
gaminiai 

10 

2001/95/EB; 

 

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. 

SND 

balionai 

 Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

Dokumentinė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas 

Eglė Daučiūnaitė 

egle.dauciunaite@vnmpi.lt 
 

11 

2001/95/EB; 

 

LR produktų saugos įstatymas; LR 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas 

Kitos 

paslaugos 

 Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

skundai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra 

Žemas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas 

Rima Tuganauskaitė 

r.tuganauskaite@vnmpi.lt 
Vita Šauklytė 

v.sauklyte@vnmpi.lt 

12 

2001/95/EB; 

 

LR produktų saugos įstatymas; LR 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas; 

 

Kiti 

gaminiai 

 

 

 

 

 

 

Vaikų 

vežimėliai  

 

 

 

 

 

 

Dviračiai 

(tame tarpe 

ir 

minamosios 

važiuoklės). 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

 

 

 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

 

 

 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai 

 

 

 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

 

 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

 

 

 

Dokumentinė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

 

 

 

Dokumentinė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Aukštas 

 

 

 

 

 

 

 

Aukštas 

 

 

 

 

 

 
 

Vidutinis 

 

 

 

 

2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas.  

Rima Tuganauskaitė 

r.tuganauskaite@vnmpi.lt 

Vita Šauklytė 

v.sauklyte@vnmpi.lt 

 

 

 

Vita Šauklytė 

v.sauklyte@vnmpi.lt 

 

 

 

Vita Šauklytė 

v.sauklyte@vnmpi.lt 

 

 

13 

2001/95/EB; 94/11/EB; 1907/2006 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Medžiagų, naudojamų pagrindinėms 

vartotojams parduodamos avalynės 

Avalynė ir 

odos 

gaminiai 

 Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Reaguojantis  
 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai. 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2015-01-01 Rinkos 
priežiūros 

procesų 

tobulinimas ir 
rodiklių 

vystymas. 

Ona Kušeliauskaitė  
o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

mailto:egle.dauciunaite@vnmpi.lt
mailto:r.tuganauskaite@vnmpi.lt
mailto:r.tuganauskaite@vnmpi.lt
mailto:v.sauklyte@vnmpi.lt
mailto:v.sauklyte@vnmpi.lt
mailto:v.sauklyte@vnmpi.lt
mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
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sudedamosioms dalims gaminti, 

ženklinimo techninis reglamentas;  

Skundai  

13.1 

Projektas „Chromo VI nustatymas 

avalynėje ir odos gaminiuose“ 

Avalynė ir 

odos 

gaminiai 

 Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 
Reaguojantis  
 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Vidutinis 2015-01-01 Rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas ir 

rodiklių 

vystymas. 
 

Ona Kušeliauskaitė  

o.kuseliauskaite@vnmpi.lt 

14 

2001/95/EB; 2004/42/EB; 67/548/EB; 

1999/45/EB; 1907/2006; 1272/2008; 

75/324/EEB 

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 preparatų klasifikavimo 

ir ženklinimo tvarka; Pavojingų 

cheminių medžiagų ir preparatų 

pakuotės reikalavimų bei pakavimo 

tvarkos aprašas; Aerozolių balionėlių 

saugos techninis reglamentas; 

Lietuvos Respublikos cheminių 

medžiagų ir preparatų įstatymas 

Transporto 

priemonių 

pakartotinės 

apdailos 

produktai 

Transporto 

priemonių 

pakartotinės 

apdailos 

produktai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus ir  

reaguojantis 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys,  

bandymų 

rezultatai.  

 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-01 Bendradarbiavi

mo su ES 

šalimis narėmis 

gerinimas. 

Skirmantė Ambrazienė 

s.ambraziene@vnmpi.lt 

14.1 

Projektas „Lakiųjų organinių junginių 

kiekių, susidarančių naudojant 

organinius tirpiklius 2 (B) kategorijos 

transporto priemonių pakartotinės 

apdailos produktų sudėtyje kontrolė” 

Transporto 

priemonių 

pakartotinės 

apdailos 

produktai 

Transporto 

priemonių 

pakartotinės 

apdailos 

produktai 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 
 

AM ataskaita 
EK. ES 

monitoringas 

 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-01 AM ataskaita 
EK. 

Bendradarbiavi

mo su ES 
šalimis narėmis 

gerinimas. 

Skirmantė Ambrazienė 
s.ambraziene@vnmpi.lt 

15 

2014/40/ES; 2001/95/EB;  

 

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 

Tabakas ir 

tabako 

gaminiai 

 Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Vita Šauklytė 
v.sauklyte@vnmpi.lt 

 

 

mailto:o.kuseliauskaite@vnmpi.lt
mailto:s.ambraziene@vnmpi.lt
mailto:s.ambraziene@vnmpi.lt
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/aastrauskiene/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FL5UBGOH/v.sauklyte@vnmpi.lt
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ir įforminimo taisyklės; Tabako 

gaminių gamybos licencijavimo 

taisyklės; Tabako gaminių ėmimo, 

kokybės rodiklių atitikties įvertinimo 

taisyklės 

16 

2001/95/EB; 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Mažmeninės prekybos taisyklės; 

Mažmeni-

nės preky-

bos organi-

zavimas 

 Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Aktyvus.  

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

skundai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra 

Vidutinis 

 
2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas 

Rima Tuganauskaitė 

r.tuganauskaite@vnmpi.lt 
 

17 

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  

Slėginiai 

įrenginiai ir 

paprasti 

slėginiai 

indai ir dujų 

balionai 

 Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

pranešimai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra 

Vidutinis 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas  

Virginijus Jusys  

v.jusys@vnmpi.lt 

18 

2003/17/EB; MARPOL 73/78 

konvencijos VI priedo 14 taisyklė; 

 

Lietuvos Respublikoje vartojamų 

naftos produktų, biodegalų ir skystojo 

kuro privalomieji kokybės rodikliai; 

Prekybos naftos produktais, biokuru, 

bioalyva ir kitais degiaisiais 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. 

Naftos 

produktai 

 Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, bandymai 
Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas. 

Eglė Daučiūnaitė 

egle.dauciunaite@vnmpi.lt 
 

18.1 

Projektas „Degalų kokybės priežiūros 

monitoringo sistema“ 

Naftos 

produktai 

Benzinas, 

dyzelinas 

Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Aktyvus.  

 

ES 

monitoringas 
(sprendimas 

2002/159/ 

EB), EK 
ataskaitos 

Dokumentinė 

patikra, bandymai, 
tikslinės grupės 

Aukštas 2015-01-01 EK ataskaitos. 

Bendradarbiavi
mo su kitomis 

ES šalimis 

narėmis 
gerinimas 

Eglė Daučiūnaitė 

egle.dauciunaite@vnmpi.lt 
 

19 

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; 

Transporto 

priemonių 

sudėtinės 

dalys 

 Nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

bandymų 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, bandymai 

Vidutinis 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

Virginijus Jusys  

v.jusys@vnmpi.lt 
 

 

mailto:r.tuganauskaite@vnmpi.lt
mailto:v.jusys@vnmpi.lt
mailto:egle.dauciunaite@vnmpi.lt
mailto:egle.dauciunaite@vnmpi.lt
mailto:v.jusys@vnmpi.lt
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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, 

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. 

Aktyvus ir 
reaguojantis  
 

rezultatai 
 

procesų 
tobulinimas  

 

20 

2001/95/EB; 648/2004; 67/548/EB; 

1999/45/EB; 1907/2006; 1272/2008; 

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; Aerozolių 

balionėlių saugos techninis 

reglamentas; Lietuvos Respublikos 

cheminių medžiagų ir preparatų 

įstatymas 

Plovikliai Plovikliai Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 
apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 
rinkos 

priežiūros 

procesų 
tobulinimas. 

Skirmantė Ambrazienė 

s.ambraziene@vnmpi.lt 

21 

2001/95/EB; 90/396/EEB; 

 

LR produktų saugos įstatymas; Dujinį 

kurą deginančių prietaisų techninis 

reglamentas;  

Dujinį kurą 

deginantys 

prietaisai 

 Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 
Aktyvus. 
 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 
pranešimai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 
priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Virginijus Jusys  

v.jusys@vnmpi.lt 

21.1 
Projektas „Buitinių dujinių prietaisų 

saugos tikrinimas“ 

Dujinį kurą 

deginantys 

Buitiniai 

dujiniai 

Nacionalinės 
teritorijos 

Rinkos 
priežiūros 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

Vidutinis 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

Virginijus Jusys  
v.jusys@vnmpi.lt 

mailto:s.ambraziene@vnmpi.lt
mailto:v.jusys@vnmpi.lt
mailto:v.jusys@vnmpi.lt
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prietaisai prietaisai viduje. 
Aktyvus. 
 

duomenys, 
bandymai 

apžiūra, bandymų 
rezultatai 

rinkos 
priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

22 

2001/95/EB;  

 

LR produktų saugos įstatymas; HN 

22:2003;  

Mokyklinės 

prekės, 

mokykliniai 

vadovėliai ir 

kt. knygos 

 Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 
Aktyvus. 
 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 
 

 

 

 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra 
 

 

 

Vidutinis  

 

 

 

 

2015-01-01 Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 
priežiūros 

procesų 

tobulinimas 
 

Rima Tuganauskaitė 

r.tuganauskaite@vnmpi.lt 

 
Vitalija Skrinskienė 

v.skrinskiene@vnmpi.lt 

23 

2001/95/EB; 2006/42/EEB; 

2000/14/EB; 73/361/EEB; 94/9/EEB; 

 

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; 

Mašinos, 

kėlimo 

reikmenys + 

ATEX 

 Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

skundai 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Virginijus Jusys  
v.jusys@vnmpi.lt 

24 

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

 

LR produktų saugos įstatymas; 

HN 16:2011; 
HN 36:2009  

Medžiagos 

ir gaminiai, 

skirti liestis 

su maistu 

 Nacionalinės 
teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 
Aktyvus ir  

reaguojantis 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys 

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra, bandymai 

Aukštas 2015-01-01 

– 2015-06-30 
Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Elena Rinkevičienė 
e.rinkeviciene@vnmpi.lt 

24.1 

I, II, III kategorijų keramikos gaminių 

tikrinimo programa 

 

HN 16:2011; 
 

Gaminiai, 

skirti liesti 

su maistu 

Keramikos 

gaminiai (I; II ir 

III kategorijos) 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys 

Dokumentinė, 
vizualinė, 

laboratorinių 

bandymų 
vertinimas 

Aukštas 2015-01-01 

– 2015-06-

30  

Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Elena Rinkevičienė 
e.rinkeviciene@vnmpi.lt 

25 

Reglamentas (ES) Nr. 10/2011; 

94/62/EB; 

 

LR produktų saugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas; 

Kenksmingų medžiagų kiekių 

pakuotėse kontrolės tvarka. 

Pakuotės  Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus.  

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

Dokumentinė 

patikra 

Vidutinis 2015-01-01 Rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas ir 

rodiklių 

vystymas 

Elena Rinkevičienė 
e.rinkeviciene@vnmpi.lt  

26 

Europos Parlamento ir Tarybos 

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 

Biocidiniai 

produktai 

Biocidiniai 

produktai 

(išskyrus 3; 4; 

Nacionalinės 

teritorijos 
viduje. 

Rinkos 

priežiūros 
duomenys 

Dokumentinė, 

vizualinė patikra 
 

Vidutinis 2015-01-01 Rinkos 

priežiūros 
procesų 

Elena Rinkevičienė 

e.rinkeviciene@vnmpi.lt 

mailto:r.tuganauskaite@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:v.jusys@vnmpi.lt
mailto:e.rinkeviciene@vnmpi.lt
mailto:e.rinkeviciene@vnmpi.lt
mailto:e.rinkeviciene@vnmpi.lt
mailto:e.rinkeviciene@vnmpi.lt
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_______________________ 

14;18; 19 ir 22 

produktų tipus) 

Aktyvus.  
 

tobulinimas ir 
rodiklių 

vystymas 

27 

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

2010/62/ES 

 

LR produktų saugos įstatymas; Žemės 

ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir 

prikabinamų mašinų atitikties 

įvertinimo taisyklės; 

Žemės ūkio 

technika 

Mašinos – 

žemės ūkio 

technika 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys  

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra 

Žemas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Virginijus Jusys  
v.jusys@vnmpi.lt 

28 

2001/95/EB; 92/42/EEB; 

 

LR produktų saugos įstatymas; Naujų 

karšto vandens katilų, deginančių 

skystąjį arba dujinį kurą, techninis 

reglamentas;  

Nauji karšto 

vandens 

katilai 

Skystą, dujinį ir 

kietąjį kurą 

naudojantys 

buitiniai karšto 

vandens katilai 

Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys  

Dokumentinė 
patikra, vizualinė 

apžiūra 

Žemas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Virginijus Jusys  
v.jusys@vnmpi.lt 

29 

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

 

LR produktų saugos įstatymas; 

(EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų 

 

Trąšos Trąšos Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 
muitinėje. 

Aktyvus ir  

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 
nustatyti 

deklaruojamų 

rodiklių 
neatitinkantys 

gaminiai 

Dokumentinė 

patikra, vizualinė 

apžiūra, 
bandymai, tikslinė 

grupė 

Vidutinis 2015-01-01 

 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 
priežiūros 

procesų 

tobulinimas. 

Vitalija Skrinskienė 

v.skrinskiene@vnmpi.lt 

29.1 

Projektas „Didelį azoto kiekį turinčių 

trąšų tiekėjų į rinką ir trąšų 

mažmeninės prekybos įmonėse 

tikrinimo programa“ 

Trąšos Trąšos Nacionalinės 
teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 
Aktyvus ir  

reaguojantis. 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys 

 

Dokumentinė 
patikra, 

mažmeninės 

prekybos objektų 
tikrinimas 

Vidutinis 2015-01-01 
 

Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas. 

Vitalija Skrinskienė 
v.skrinskiene@vnmpi.lt 

29.2 

Projektas „Trąšų atitikties 

deklaruojamiems rodikliams 

bandymai“ 

Trąšos Trąšos Nacionalinės 
teritorijos 

viduje. Aktyvus 

Rinkos 
priežiūros 

duomenys, 

nustatyti 
deklaruojamų 

rodiklių 

neatitinkantys 

gaminiai 

Dokumentinė, 
vizualinė, 

laboratorinių 

bandymų 
vertinimas 

Aukštas 2015-01-01 Rodiklių 
vystymas, 

rinkos 

priežiūros 
procesų 

tobulinimas 

Vitalija Skrinskienė 
v.skrinskiene@vnmpi.lt 

30 

Reglamentas (ES) Nr. 995 
 

Mediena ir medienos produktai 

 

Mediena ir 

medienos 

produktai 

 

Mediena ir 

medienos 

produktai 

 

Monitoringas 

nacionalinės 

teritorijos 
viduje ir 

muitinėje. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 
Ir kita 

informacija 

Dokumentinė 

patikra 

Aukštas 2015-01-01 Bendradarbiavi

mas su ES 

šalimis narėmis 

Liubov Grabusova 

l.grabusova@vnmpi.lt  

mailto:v.jusys@vnmpi.lt
mailto:v.jusys@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:v.skrinskiene@vnmpi.lt
mailto:l.grabusova@vnmpi.lt

