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VALSTYBINĖS NE MAISTO PRODUKTŲ INSPEKCIJOS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programa 

05030114 Valstybinės ne 

maisto produktų 

inspekcijos prie 

Ūkio ministerijos 

veiklos 

užtikrinimas 

1. Užtikrinti Valstybinės ne maisto 

produktų inspekcijos prie Ūkio 

ministerijos funkcijų atlikimą ir 

optimalų finansinių išteklių 

panaudojimą 

Planinės veiklos rodiklių 

vykdymas 100 proc. 

Valstybinės ne maisto 

produktų inspekcijos prie 

Ūkio ministerijos (toliau – 

VNMPI) viršininkas  

R. Lebedys, 

Bendrojo skyriaus vedėja  

E. Venclovienė, 

Ekonomikos ir finansų 

skyriaus vedėja  

N. Jasenauskienė, 

Teisės skyriaus vedėja  

D. Skučaitė, 

Analizės ir komunikacijos 

skyriaus vedėja  

A. Astrauskienė, 

Rinkos priežiūros valdymo 

sistemų skyriaus vedėja  

R. Tamošaitienė 

I–IV ketv. 1020,0 

  2. Vykdyti prevencinę rinkos 

priežiūrą ir atlikti ūkio subjektų 

patikrinimus 

1. Patikrinimų prekybos ir 

paslaugų įmonėse skaičius 

3900; 

2. Nustatytų produktų tipų, 

atitikusių reikalavimus, 

skaičius 15000 

VNMPI viršininko 

pavaduotojas R. Četvergas, 

Gaminių kontrolės skyriaus 

vedėja D. Banytė, 

Paslaugų kontrolės skyriaus 

vedėjo pavaduotoja  

R. Tuganauskaitė, 

teritoriniai padaliniai 

I–IV ketv. 1801,2 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

  3. Atlikti bandymus ir ekspertizes Atliktų bandymų skaičius 550 VNMPI viršininko 

pavaduotojas 

R. Četvergas, 

Gaminių kontrolės skyriaus 

vedėja 

D. Banytė, 

Paslaugų kontrolės skyriaus 

vedėjo pavaduotoja  

R. Tuganauskaitė, 

teritoriniai padaliniai 

I–IV ketv. 800,0 

4. Teikti informaciją ūkio 

subjektams, vartotojams, 

visuomenei ir Europos Sąjungos 

institucijoms  

Pateiktų informacijos ir 

konsultacijų skaičius 14000  

VNMPI viršininko 

pavaduotojas R. Četvergas, 

Analizės ir komunikacijos 

skyriaus vedėja  

A. Astrauskienė, 

Gaminių kontrolės skyriaus 

vedėja 

D. Banytė, 

Paslaugų kontrolės skyriaus 

vedėjo pavaduotoja  

R. Tuganauskaitė, 

teritoriniai padaliniai 

I–IV ketv. 169,0 

  5. Tirti vartotojų skundus Ištirtų vartotojų skundų 

skaičius 1600  

VNMPI viršininko 

pavaduotojas R. Četvergas, 

Gaminių kontrolės skyriaus 

vedėja D. Banytė, 

Paslaugų kontrolės skyriaus 

vedėjo pavaduotoja R. 

Tuganauskaitė, 

teritoriniai padaliniai 

I–IV ketv. 1200,0 

  6. Kontroliuoti produktų kokybę ir 

atlikti ekspertizes ūkio subjektų 

užsakymu 

Atliktų užsakytų ekspertizių ir 

tyrimų skaičius 200 

VNMPI viršininko 

pavaduotojas 

R. Četvergas, 

Gaminių kontrolės skyriaus 

I–IV ketv. 100,0 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

vedėja D. Banytė, 

Paslaugų kontrolės skyriaus 

vedėjo pavaduotoja  

R. Tuganauskaitė, 

teritoriniai padaliniai 

05010102 Verslo 

infrastruktūros 

plėtros priemonių 

diegimas, kuris 

apimtų 

sertifikavimo 

įstaigas, bandymų 

ir kalibravimo 

laboratorijas, 

kontrolės įstaigas 

Žaislų, elektrotechninių gaminių, 

gaminių besiliečiančių su maistu ir 

kitų gaminių bandymai ir 

sertifikavimas 

Atliktų bandymų skaičius 300  

(Elektrotechninių ir 

elektroninių gaminių, žaislų, 

tekstilės gaminių, statybos 

produktų, kosmetikos, 

mašinos, baldų ir kitų produktų 

bandymai) 

VNMPI viršininko 

pavaduotojas 

R. Četvergas, 

Gaminių kontrolės skyriaus 

vedėja 

D. Banytė, 

Paslaugų kontrolės skyriaus 

vedėjo pavaduotoja  

R. Tuganauskaitė, 

teritoriniai padaliniai 

I–IV ketv. 320,0 
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