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Misija 

Apsaugoti šalies rinką ir pilie čius nuo pavojingų ir netinkamos kokybės ne maisto 
produktų, atliekant rinkos priežiūrą ir ginant vartotoj ų teises. 
 
Strateginis tikslas 

Užtikrinti tinkam ą ne maisto produktų rinkos priežiūrą, vartotojų apsaugą bei 
sąžiningą konkurenciją versle, suderintą su Europos Sąjungos teise. 

 
Rodiklis Reikšmė 

2013 m. 
Atsiskaitymo 
terminas, ketv. 

Gaminių ir paslaugų Lietuvos rinkoje, atitinkančių nustatytus 
saugos ir kokybės reikalavimus, dalis iš visų patikrintų, 
procentais 

73 IV  

 
Siekiami veiklos rezultatai  
 
Rodiklis Reikšmė 

2013 m. 
Atsiskaitymo 
terminas, ketv. 

Suteiktų konsultacijų efektyvumas, procentais  86 IV 

Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos 
konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų 
laikytis, dalis procentais 

65 IV 

Rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) 
patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, procentais 

15 IV 

Padėties 3 priežiūros srityse (žaislų, baldų ir baldinių medžiagų, 
elektrotechnikos gaminių), kuriose yra didžiausia reikšmingos 
žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar 
aplinkai atsiradimo rizika, pokytis procentais 

9,8 
 

IV 

Ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo 
suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis 
procentais 

61 IV 

Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, 
palyginti su visais patikrinimais, procentais 

31 IV 

Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama 
tikrinamam ūkio subjektui, dalis, palyginti su visais 
patikrinimais, procentais 

11 IV 

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 procentais 

55 IV 

Išteklių dalis rizikos vertinimui, planavimui ir analizei, 
procentais 

21 IV 

Išteklių dalis konsultavimui, informavimui ir prevencijai, 
procentais 

20 IV 

Išteklių dalis fiziniams patikrinimams, procentais 42 IV 

Atlikta Lietuvos rinkoje realizuojamų tabako gaminių sudėties 
atitikties jų ženklinimui kontrolinių tyrimų, skaičius vienetais 

30 IV 
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Svarbiausi 2013 m. darbai:  
1. Siekiant užtikrinti prevencinę rinkos priežiūrą, atlikti 3 400 ūkio subjektų patikrinimų 
(IV ketv.). 
2. Ištirti 2 300 vartotojų prašymų (skundų) ( IV ketv.). 
3. Siekiant įgyvendinti vienodą ūkio subjektų priežiūrą, parengti 3 naujus kontrolinius 
klausimynus (IV ketv.) 
4. Skatinti įmonių savireguliaciją produktų saugos valdymo srityje – sukurti „Baltojo sąrašo“ 
viešąją prieigą ( I ketv.). 
 
 
2013 m. finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 5 633,7 tūkst. Lt 

 
Žmogiškieji ištekliai: 100 pareigybių. 

5448,3; 97%

90,0; 1%

38,8; 1%
56,6; 1%

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija)

Valstybės biudžetas – pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)

Valstybės biudžetas – viršplaninės pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)

Europos Komisijos lėšos
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Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 
2013 metų veiklos planas pagal veiklas, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus 

tūkst. Lt 
Ūkio 

ministerijos 
įgyvendinamos 

programos 
priemonės kodas 
ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir (arba) 
indėlio vertinimo 

kriterijai (matavimo 
vienetai ir jų reikšmės) 

Atsakingi vykdytojai  Vykdymo 
terminas 
(ketv.) 

Asignavimai 
ir 

finansavimo 
šaltinis 

05-03-01-14. 
Valstybės 
politikos 
įgyvendinimas 
ne maisto 
gaminių ir 
paslaugų rinkos 
priežiūros 
srityje  (vykdoma 
per Valstybinę ne 
maisto produktų 
inspekciją prie 
Ūkio ministerijos 
(toliau – VNMPI) 

1. Atlikti prevencinę 
rinkos priežiūrą ir ūkio 
subjektų patikrinimus 

1. Patikrinimų prekybos 
ir paslaugų įmonėse 
skaičius – 2 600 

VNMPI viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
viršininko pavaduotoja A. Astrauskienė, 
Gaminių kontrolės skyriaus vedėja D. Banytė, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja 
R. Tuganauskaitė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 
 
 
 
 
 
 

I–IV  2 592,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
Lietuvos 
Respublikos  
ūkio 
ministerija 
(toliau – ŪM) 

2. Vertinamųjų vizitų 
prekybos ir pramonės 
įmonėse skaičius – 800 

3. Naujai parengtų 
kontrolinių klausimynų 
skaičius – 3  
4. Vidutinė planinių 
patikrinimų trukmė 
dienomis – 3,1  
5.  Iniciatyvų, siekiant 
mažinti nepagrįstus, 
neproporcingus ūkinės 
veiklos suvaržymus, 
skaičius – 6  

2. Ištirti vartotojų 
prašymus (skundus)  

Ištirtų vartotojų prašymų 
(skundų) skaičius – 
2 300 

VNMPI viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
Gaminių kontrolės skyriaus vedėja D. Banytė, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 

I–IV  1 753,3 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
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Ūkio 
ministerijos 
įgyvendinamos 

programos 
priemonės kodas 
ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir (arba) 
indėlio vertinimo 

kriterijai (matavimo 
vienetai ir jų reikšmės) 

Atsakingi vykdytojai  Vykdymo 
terminas 
(ketv.) 

Asignavimai 
ir 

finansavimo 
šaltinis 

ŪM) 

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

1. Suteiktų konsultacijų 
skaičius – 11 000  

VNMPI viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
viršininko pavaduotoja A. Astrauskienė, 
Gaminių kontrolės skyriaus vedėja D. Banytė, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 
 

I–IV 146,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 

2. Viešai paskelbtos 
informacijos apie 
planinius patikrinimus 
skaičius – 12 

4. Atlikti naftos 
produktų valstybinę 
kontrolę 

Atrinktų ir ištirtų 
bandinių skaičius – 310 

VNMPI viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 

I–IV  160,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 

5. Valstybės investicijų 
projekto „Suskystintų 
naftos dujų ir alyvų 
laboratorinių bandymų 
diegimas“ 
įgyvendinimas 

1. Įsigytas automatinis 
analizatorius distiliacijos 
charakteristikoms 
nustatyti 

VNMPI Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė 

I–IV 130,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 
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Ūkio 
ministerijos 
įgyvendinamos 

programos 
priemonės kodas 
ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir (arba) 
indėlio vertinimo 

kriterijai (matavimo 
vienetai ir jų reikšmės) 

Atsakingi vykdytojai  Vykdymo 
terminas 
(ketv.) 

Asignavimai 
ir 

finansavimo 
šaltinis 

2. Įsigytas automatinis 
analizatorius sieros 
kiekiui nustatyti 
(suskystintose naftos 
dujose) 

147,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 

6. Ūkio subjektų 
užsakymu atlikti 
produktų kokybės 
kontrolę ir ekspertizes 

Atlikt ų užsakytų 
ekspertizių ir tyrimų 
skaičius – 280 

VNMPI viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
Gaminių kontrolės skyriaus vedėja D. Banytė, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos 
vedėja A. Šnipaitienė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 

I–IV  123,8 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM, iš jų: 
pajamų 
įmokos – 85, 
viršplaninės 
pajamų 
įmokos – 
38,8) 

7. Atrinkti bandinius 
laboratorijoms ir atlikti 
bandymus (ekspertizes)  

Atrinktų ir ištirtų 
bandinių skaičius – 300  
 

VNMPI viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
viršininko pavaduotoja A. Astrauskienė, 
Gaminių kontrolės skyriaus vedėja D. Banytė, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 

I–IV  320,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 
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Ūkio 
ministerijos 
įgyvendinamos 

programos 
priemonės kodas 
ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir (arba) 
indėlio vertinimo 

kriterijai (matavimo 
vienetai ir jų reikšmės) 

Atsakingi vykdytojai  Vykdymo 
terminas 
(ketv.) 

Asignavimai 
ir 

finansavimo 
šaltinis 

8. Įsigyti darbo 
priemonių 

Įsigytų darbo priemonių 
skaičius – 2 

VNMPI viršininkas R. Lebedys, 
viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
Ekonomikos ir finansų skyriaus vedėja  
N. Jasenauskienė, 
Analizės ir komunikacijų skyriaus vyriausioji 
specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, 
L. Laukaitytė, 
Rinkos priežiūros valdymo sistemų skyriaus 
vedėja  
R. Tamošaitienė 

III–IV 5,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 

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

1. Naujų ir 
modernizuotų funkcijų 
informacinėse sistemose 
skaičius – 1 

VNMPI Rinkos priežiūros valdymo sistemų 
skyriaus vedėja R. Tamošaitienė 

II–IV 

110,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 

2. Automatizuotai 
teikiamų ir formuojamų 
naujų ataskaitų skaičius 
– 9 

10. Kelti darbuotojų 
kvalifikaciją 

Darbuotojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose ir 
mokymuose, skaičius –
76 

VNMPI Bendrojo skyriaus vedėja E. Venclovienė I–IV 30,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 
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Ūkio 
ministerijos 
įgyvendinamos 

programos 
priemonės kodas 
ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir (arba) 
indėlio vertinimo 

kriterijai (matavimo 
vienetai ir jų reikšmės) 

Atsakingi vykdytojai  Vykdymo 
terminas 
(ketv.) 

Asignavimai 
ir 

finansavimo 
šaltinis 

05-03-01-23. 
Investicijų 
projekto 
„Informacini ų 
technologijų 
plėtra (serverinė 
dalis)“ 
įgyvendinimas 

Įsigyti ir atnaujinti 
serverinę programinę 
įrangą  
 

Atnaujintos serverinės 
(archyvavimo, 
virtualizavimo ir kt.) 
programinės įrangos 
skaičius – 1 

VNMPI Rinkos priežiūros valdymo sistemų 
skyriaus vedėja R. Tamošaitienė 

I–IV 40,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 

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

Atrinkti tabako 
gaminių bandinius  ir 
atlikti tabako gaminių 
sudėties bandymus 

Atrinktų ir ištirtų 
bandinių skaičius – 30  

VNMPI viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 

IV 20,0 
(valstybės 
biudžeto 
lėšos, 
asignavimų 
valdytoja – 
ŪM) 

 1. Dalyvauti ES 
finansuojamame 
Dvynių projekte 
(toliau – ES Dvynių 
projektas) „Rinkos ir 
vartotojų teisių 
apsaugos inspekcijos 
gebėjimų stiprinimas ir 

Planinių veiklų, 
numatytų ES Dvynių 
projekte, vykdymas 
procentais – 100  

VNMPI viršininkas R. Lebedys,  
viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
viršininko pavaduotoja A. Astrauskienė, 
Gaminių kontrolės skyriaus vedėja D. Banytė, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
Analizės ir komunikacijų skyriaus vyriausioji 
specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, 

I–IV  
(projekto 
trukmė – 
2012 m. 
gegužės 
mėn. – 
2013 m. 
spalio mėn.) 

31,4 
(Europos 
komisijos 
lėšos) 
(projekto 
vertė – 43,8) 
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Ūkio 
ministerijos 
įgyvendinamos 

programos 
priemonės kodas 
ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir (arba) 
indėlio vertinimo 

kriterijai (matavimo 
vienetai ir jų reikšmės) 

Atsakingi vykdytojai  Vykdymo 
terminas 
(ketv.) 

Asignavimai 
ir 

finansavimo 
šaltinis 

suderinimas su ES 
standartais“ 
Armėnijoje 

L. Laukaitytė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 

 2. Dalyvauti ES 
finansuojamame 
Dvynių projekte 
„Parama Moldovos 
valstybinei rinkos 
priežiūros, 
metrologijos ir 
vartotojų apsaugos 
inspekcijai“ Moldovoje 

Planinių veiklų, 
numatytų ES Dvynių 
projekte, vykdymas 
procentais – 100  

VNMPI viršininkas R. Lebedys,  
viršininko pavaduotojas R. Četvergas, 
viršininko pavaduotoja A. Astrauskienė, 
Gaminių kontrolės skyriaus vedėja D. Banytė, 
Paslaugų kontrolės skyriaus vedėja  
R. Tuganauskaitė, 
Analizės ir komunikacijų skyriaus vyriausioji 
specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, 
L. Laukaitytė, 
teritorinių padalinių darbuotojai 

I–IV  
(projekto 
trukmė – 
2012 m. 
birželio 
mėn. – 
2014 m. 
kovo mėn.) 

25,2 
(Europos 
komisijos 
lėšos) 
(projekto 
vertė – 25,2) 

Iš viso 
Iš jų: 

Valstybės biudžetas – (asignavimų valdytoja – ŪM) 
Valstybės biudžetas – pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – ŪM) 

Valstybės biudžetas – viršplaninės pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – ŪM) 
Europos Komisijos lėšos 

5 633,7 
 

5 448,3 
90,0 
38,8 
56,6 

 

______________________ 


