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SEKTORINĖ NACIONALINĖ RINKOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA 2018 M. (SEKTORINĖ PROGRAMA) 
Šalis narė: Lietuvos Respublika 

Priežiūros institucija: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Planavimas: 2018 metams 

Už sektorinę programą atsakingas asmuo:  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Produktų saugos ir kokybės l. e. departamento direktoriaus pareigas 

Arvydas Naina El. pašto adresas: arvydas.naina@vvtat.lt 

 

Eil. 

Nr. 

ES direktyvos ir (ar) 

reglamento numeris 
Sektorius 

Produktų 

kategorija 

Tikrinimo 

tipas 

Tikrinimo 

pagrindas 

Priežiūros 

būdas 
Prioritetas 

Programos 

pradžia 

Rezultatai 

arba 

tolimesni 

veiksmai 

Kontaktai 

1. 

1223/2009; 

2001/95/EB 

Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas dėl 

kosmetikos gaminių; 

LR produktų saugos 

įstatymas. 

Kosmetikos gaminių 

tikrinimo programa 

Kosmetikos 

gaminiai 

Kosmetikos 

gaminiai  

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai 

 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodikliu 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

1.1. 

Kosmetikos gaminių 

kokybinių rodiklių 

nustatymo tikrinimo 

programa 

Kosmetikos 

gaminiai 

Kosmetikos 

gaminiai  

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

laboratorini

ų tyrimų 

vertinimas 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodikliu 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

2. 

1907/2006; 1007/2011; 

2001/95/EB 

Pavojingų cheminių 

medžiagų ir preparatų 

klasifikavimo ir ženklinimo 

Tekstilės 

gaminiai 

Tekstilės 

gaminiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

Vyriausioji specialistė 

Elena Rinkevičienė  
elena.rinkeviciene@vvtat.

lt 

mailto:arvydas.naina@vvtat.lt
mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt
mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt
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tvarka; Tekstilės pluoštų 

pavadinimų ir susijusio 

tekstilės gaminių pluoštų 

sudėties ženklinimo ir 

žymėjimo reglamentas; LR 

produktų saugos įstatymas; 

reaguojantis. rezultatai  tobulinimas 

2.1. 

Tekstilės gaminių pluoštų 

sudėties ženklinimo ir 

žymėjimo atitiktis 

reglamento reikalavimams 

tikrinimo programa. 

Tekstilės 

gaminiai 

Tekstilės 

gaminiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

Bandymai 

Vidutinis 

 
2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Elena Rinkevičienė  
elena.rinkeviciene@vvtat.

lt 

3. 

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

1907/2006; HN 36:2009 

LR produktų saugos 

įstatymas; Žaislų saugos 

techninis reglamentas; 

reglamentas dėl cheminių 

medžiagų registracijos, 

įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH) 

 

Žaislai Žaislai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

RAPEX 

informacija 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ramunė Ražinskienė 
ramune.razinskiene@vvta

t.lt 

3.1. 

Draudžiamų ribojamų 

medžiagų (ftalatai) 

nustatymo žaisluose 

tikrinimo programa 

Žaislai Žaislai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ramunė Ražinskienė 
ramune.razinskiene@vvta

t.lt 

3.2. 

Žaislų mechaninių savybių 

privalomiesiems saugos 

reikalavimams tikrinimo 

programa 

Žaislai Žaislai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ramunė Ražinskienė 
ramune.razinskiene@vvta

t.lt 

mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt
mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt
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gaminiai 

3.3 

Projektas „Elektrinių žaislų 

tikrinimo programa“ 

Prosafe  

Žaislai Žaislai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyr. specialistė 

Ramunė Ražinskienė 
ramune.razinskiene@vvta

t.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 cheminių 

medžiagų ir preparatų 

pakuotės reikalavimų bei 

pakavimo tvarkos aprašas; 

Lietuvos Respublikos 

cheminių medžiagų ir 

preparatų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos 

Statybos 

produktai 
 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

gauti 

pranešimai 

ir skundai, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas. 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

bendradarbi

avimas su 
ekonominės 

veiklos 

vykdytojais 

dėl 

veiksmų 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 
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statybos įstatymas; 

Reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašas. 

4.1. 

Lakiųjų organinių junginių 

(LOJ) kiekio nustatymo 

statybiniuose dažuose ir 

lakuose tikrinimo programa 

Statybos 

produktai 

1 

kategorijos 

dažai ir 

lakai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

AM 

ataskaita 

EK. ES 

monitoring

as 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Aukštas 2018-01-01 

AM 

ataskaita 

EK. 

Bendradarb

iavimo su 

ES šalimis 

narėmis 

gerinimas. 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

4.2. 

Termoizoliacinių medžiagų 

atitikties deklaruojamiems 

rodikliams tikrinimo 

programa 

Statybos 

produktai 

Termoizoli

acinė s 

medžiagos 

ir gaminiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

4.3. 
Langų, durų ir kitų aitvarų 

tikrinimo programa 

Statybos 

produktai 

Dūmtraukiai 

ir jų 

elementai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

4.4. 
Kaminų ir kaminų elementų 

saugos tikrinimo programa 

Statybos 

produktai 

Išorės 

beslėgių 

vamzdynų 

plastikiniai 

vamzdžiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-04-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

4.5. 

Fasado, apdailos plokščių 

bei fibrocementinio šiferio 

ir profiliuotų 

fibrocementinių lakštų 

tikrinimo programa 

Statybos 

produktai 
Cementas 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-07-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

4.6. 

Mineralinės vatos 

termoizoliacinių gaminių 

tikrinimo programa 

Statybos 

produktai 

Gaisro 

aptikimo ir 

signalizavi

mo sistemų 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

Vidutinis 2018-10-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
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(gass) 

įranga 

rezultatai bandymai procesų 

tobulinimas 

5. 

2001/95/EB; 1907/2006; 

HN 105:2004 

LR produktų saugos 

įstatymas; reglamentas dėl 

cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, 

autorizacijos ir apribojimų 

(REACH) 

Baldai ir 

baldinės 

medžiagos 

Baldai ir 

baldinės 

medžiagos 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

5.1. 

Baldų saugos įvertinimo 

programa 

 

Baldai ir 

baldinės 

medžiagos 

Baldai ir 

baldinės 

medžiagos 

Nacionalinės 

Teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

Priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.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 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

6.1. 

Draudžiamų ir ribojamų 

medžiagų nustatymas 

cheminėse medžiagose ir 

Cheminės 

medžiagos 

ir 

Cheminės 

medžiagos 

ir 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
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preparatuose tikrinimo 

programa 

preparatai / 

mišiniai 

preparatai / 

mišiniai 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

bandymų 

rezultatai 

apžiūra, 

bandymai 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

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 (RoHS) 

Elektro-

technikos 

gaminiai  

Buitiniai 

elektriniai 

prietaisai. 

Mobilieji 

telefonai. 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai. 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai. 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis 

specialistas Aleksas 

Žalpys 

aleksas.zalpys@vvtat.lt 

7.1. 

Buitinių šaldytuvų 

(šaldymo įrangos) tikrinimo 

programa , Prosafe 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

Šaldytuvai, 

(šaldymo 

įranga) 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

gauti 

pranešimai,

bandymų 

rezultatai. 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

Bandymai, 

tikslinė 

grupė. 

Aukštas 2018-01-01 

Bendradarb

iavimo su 

ES šalimis 

narėmis 

tobulinimas  

Vyriausiasis 

specialistas Aleksas 

Žalpys 

aleksas.zalpys@vvtat.lt 

7.2. 

Elektrinių plaukų priežiūros 

priemonių tikrinimo 

programa, Prosafe 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

Elektrinės 

plaukų 

priežiūros 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

Aukštas 2018-01-01 

Bendradarb

iavimo su 

ES šalimis 

Vyriausiasis 

specialistas Aleksas 

Žalpys 
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priemonės Aktyvus. bandymų 

rezultatai. 

apžiūra, 

bandymai. 

narėmis 

tobulinimas 

aleksas.zalpys@vvtat.lt 

7.3. 

Apšvietimo girliandų ir 

šviestuvų atitikties saugos 

reikalavimams tikrinimo 

programa 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

Apšvietimo 

girliandų ir 

šviestuvų 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai. 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai. 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis 

specialistas Aleksas 

Žalpys  

aleksas.zalpys@vvtat.lt 

7.4. 

Buitinių elektrotechninių 

gaminių atitikties saugos 

reikalavimams tikrinimo 

programa 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

Buitiniai 

elektrotech

nikos 

prietaisai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai. 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai. 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas

. 

Vyriausiasis 

specialistas Aleksas 

Žalpys 

aleksas.zalpys@vvtat.lt 

7.5. 

Instaliacijos gaminių ir 

ilgiklių atitikties saugos 

reikalavimams tikrinimo 

programa 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

Instaliacijo

s gaminiai 

ir ilgikliai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai. 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai. 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis 

specialistas Aleksas 

Žalpys  

aleksas.zalpys@vvtat.lt 

7.6. 

Elektroninių prietaisų 

atitikties saugos 

reikalavimams, 

elektromagnetinio 

suderinamumo rodikliams 

ir atitikties 

deklaruojamiems 

rodikliams bandymai 

Elektrotech

nikos 

gaminiai 

Elektronini

ai prietaisai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai. 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai. 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis 

specialistas Aleksas 

Žalpys  

aleksas.zalpys@vvtat.lt 

8. 2001/95/EB; Cheminio Cheminio Nacionalinės Rinkos Dokumenti žemas 2018-01-01 Rodiklių Vyriausioji specialistė 

mailto:aleksas.zalpys@vvtat.lt
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LR produktų saugos 

įstatymas; Cheminio 

valymo ir skalbimo 

paslaugų teikimo taisyklės 

valymo 

paslaugos 

valymo 

paslaugos 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

priežiūros 

duomenys, 

skundai 

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Ona Kušeliauskaitė 
ona.kuseliauskaite@vvtat.

lt 

9. 

2001/95/EB; 89/686/EB; 

LR produktų saugos 

įstatymas; Techninis 

reglamentas „Asmeninės 

apsaugos priemonės". 

Asmeninės 

apsauginės 

priemonės 

Asmeninės 

apsauginės 

priemonės 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai, 

nustatyti 

pavojingi 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

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 

SND 

balionai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

10.1. 
Suskystintų naftos dujų 

balionų tikrinimo programa 

SND 

balionai 

SND 

balionai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra,  

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

11. 

2001/95/EB; 2006/502/EB; 

2015/249/ES 

LR produktų saugos 

įstatymas; LR Vartotojų 

teisių apsaugos įstatymas; 

Kiti 

gaminiai 

 

Kiti 

gaminiai 

 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

 

 

 

 

Vidutinis 

2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

Vyriausioji specialistė 

Giedrė Abaravičienė 

giedre.abaraviciene@ 

vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
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Komisijos sprendimas, 

reikalaujantis, kad jog 

rinkoje būtų platinami tik 

apsaugą nuo vaikų turintys 

žiebtuvėliai, ir uždrausti 

pateikti į rinką suvenyrinius 

žiebtuvėlius 

 

 

rezultatai 

 

 

 

bandymai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tobulinimas 

 

11.1. 

Žiebtuvėlių atitikties 

saugos reikalavimams 

tikrinimo programa 

 

Kiti 

gaminiai 

 

Žiebtuvėliai 

 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai 

 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

 

Vidutinis 

 

 

 

 

2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Vita Šauklytė 

vita.šauklytė@vvtat.lt 

11.2. 

Dviračių atitikties saugos 

reikalavimams tikrinimo 

programa 

 

Kiti 

gaminiai 

 

Dviračiai 

(tame tarpe 

ir 

minamosios 

važiuoklės). 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai 

 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

 

Vidutinis 

 

 

 

 

2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Vita Šauklytė 

vita.šauklytė@vvtat.lt 

11.3. 

Vaikų vežimėlių atitikties 

keliamiems reikalavimams 

kontrolė 

Kiti 

gaminiai 

 

Vaikų 

vežimėliai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai 

 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

 

 

 

 

Žemas 

 

 

 

2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Vita Šauklytė 

vita.šauklytė@vvtat.lt 

11.4. 

Projektas „Kūdikių nešynių 

ir lopšių tikrinimo 

programa“, Prosafe  

Kiti 

gaminiai 

 

Kūdikių 

nešynės ir 

lopšiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymų 

rezultatai 

 

Dokumenti

nė 

patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

 

 

 

Aukštas 

 

 

2018-01-01 

Bendradarb

iavimo su 

ES šalimis 

narėmis 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Giedrė Abaravičienė 

giedre.abaraviciene@ 

vvtat.lt 

12. 

2001/95/EB; 94/11/EB; 

1907/2006 

LR produktų saugos 

įstatymas; Medžiagų, 

Avalynė ir 

odos 

gaminiai 

Avalynė ir 

odos 

gaminiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Reaguojantis 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

Skundai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Žemas 2018-01-01 

Rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Vita Šauklytė 

vita.šauklytė@vvtat.lt 
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naudojamų pagrindinėms 

vartotojams parduodamos 

avalynės sudedamosioms 

dalims gaminti, ženklinimo 

techninis reglamentas; 

ir 

rodiklių 

vystymas. 

13. 

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. 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

ir 

rodiklių 

vystymas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 

ingrida.stulgiene@vvta

t.lt 

13.1. 

Lakiųjų organinių junginių 

(LOJ) kiekio nustatymo 

transporto priemonių 

pakartotinės apdailos 

produktuose tikrinimo 

programa 

 

Transporto 

priemonių 

pakartotinės 

apdailos 

produktai 

Transporto 

priemonių 

pakartotinės 

apdailos 

produktai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 

ingrida.stulgiene@vvta

t.lt 

14. 2014/40/ES; 2001/95/EB; Tabakas ir Tabakas ir Nacionalinės Rinkos Dokumenti Aukštas 2018-01-01 Rodiklių Vyriausioji specialistė 
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LR produktų saugos 

įstatymas; Lietuvos 

Respublikos tabako, tabako 

gaminių ir su jais susijusių 

gaminių  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 ir įforminimo 

taisyklės; Tabako gaminių 

gamybos licencijavimo 

taisyklės; Tabako gaminių 

ėmimo, kokybės rodiklių 

atitikties įvertinimo 

taisyklės 

tabako 

gaminiai 

tabako 

gaminiai 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Ingrida Stulgienė 

ingrida.stulgiene@vvta

t.lt 

14.1. 

Dervų, nikotino, anglies 

monoksido nustatymo 

tabake ir tabako 

gaminiuose tikrinimo 

programa 

Tabakas ir 

tabako 

gaminiai 

Tabakas ir 

tabako 

gaminiai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

15. 

2001/95/EB; 1999/36/EB: 

97/23/EEB; 87/404/EEB; 

LR produktų saugos 

įstatymas; Gabenamųjų 

slėginių įrenginių techninis 

reglamentas; Slėginių 

Slėgimai 

įrenginiai, 

paprasti 

slėginiai 

indai ir 

dujų 

Slėgimai 

įrenginiai, 

paprasti 

slėginiai 

indai ir 

dujų 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

pranešimai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
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įrenginių techninio 

reglamento reikalavimai: 

Paprastų slėginių indų 

saugos techninis 

reglamentas; Laikinosios 

besiūlių dujų balionų 

naudojimo taisyklės 

balionai balionai 

16. 

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 

Naftos 

produktai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

bandymai 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

16.1. 

Projektas „Degalų kokybės 

priežiūros monitoringo 

sistema" 

Naftos 

produktai 

Benzinas, 

dyzelinas 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

r~EŠ 

monitoring

as 

(sprendima

s 2002/159/ 

EB), EK 

ataskaitos 

Dokumenti

nė patikra, 

bandymai, 

tikslinės 

grupės 

Aukštas 2018-01-01 

EK 

ataskaitos, 

bendradarbi

avimo su 

kitomis ES 

šalimis 

narėmis 

gerinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

17. 

2001/95/EB; 

97/24/EB; 93/14/EEB; 

93/30/EEB; 93/31/EEB; 

Transporto 

priemonių 

sudėtinės 

Transporto 

priemonių 

sudėtinės 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

 

 

Rinkos 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys  

virginijus.jusys@vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
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93/33/EEB; 93/32/EEB; 

2000/7/EB; 93/29/EEB; 

2005/30/EB: 

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 Driedas. 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. 

dalys dalys muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apžiūra, 

bandymai 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

17.1 

PROSAFE Rinkos 

priežiūros veiksmai 

Projektas Padangos 2015 

(MSTyr 15) 

Transporto 

priemonių 

sudėtinės 

dalys 

Padangos 

Per 

PROSAFE 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys. 

Bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Aukštas 2018-01-01 

Bendradarb

iavimo su 

ES šalimis 

narėmis 

tobulinimas 

Vyriausiasis specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
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Aktyvus 

18. 

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 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

18.1. 

Draudžiamų ir ribojamų 

medžiagų nustatymas 

plovikliuose tikrinimo 

programa 

 

Plovikliai Plovikliai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

18.2. 

Atitikties privalomųjų ir 

deklaruojamųjų rodiklių 

nustatymo tikrinimo 

programa 

 

Plovikliai Plovikliai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas

. 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

18.3. 

Bendro fosforo (P) kiekio 

nustatymo plataus 

vartojimo skalbinių 

plovikliuose tikrinimo 

programa 

 

Plovikliai Plovikliai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas

. 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 
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19. 

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

LR produktų saugos 

įstatymas; Dujinį kurą 

deginančių prietaisų 

techninis reglamentas; 

Dujinį kurą 

deginantys 

prietaisai 

Dujinį kurą 

deginantys 

prietaisai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

pranešimai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyr.  specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

19.1. 

Dujinių prietaisų 

privalomiesiems saugos 

reikalavimams tikrinimo 

programa 

Dujinį kurą 

deginantys 

prietaisai 

Dujinį kurą 

deginantys 

prietaisai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

pranešimai,

bandymai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymų 

rezultatai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyr.  specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

20. 

2001/95/EB; 

LR produktų saugos 

įstatymas; HN 22:2003; 

Mokyklinės 

prekės, 

mokykliniai 

vadovėliai ir 

kt. knygos 

Mokyklinės 

prekės, 

mokykliniai 

vadovėliai ir 

kt. knygos 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Žemas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Giedrė Abaravičienė 

giedre.abaraviciene@ 

vvtat.lt 

21. 

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  

Mašinos, 

kėlimo 

reikmenys 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyr.  specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
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21.1. 

Smūginių gręžtuvų 

(mašinos) tikrinimo 

programa, Prosafe 

 

Mašinos, 

kėlimo 

reikmenys 

Smūginiai 

gręžtuvai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

skundai, 

bandymai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra, 

bandymų 

rezultatai 

Aukštas 2018-01-01 

Bendradarb

iavimo su 

ES šalimis 

narėmis 

tobulinimas 

Vyr.  specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

22. 

Direktyva 94/62/EB; 

2001/95/EB; 

LR produktų saugos 

įstatymas; Lietuvos 

Respublikos pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo 

įstatymas; Kenksmingų 

medžiagų kiekių pakuotėse 

kontrolės tvarka. 

Pakuotės Pakuotės 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

Priežiūros 

duomenys, 

Bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

ir 

rodiklių 

vystymas 

Vyriausioji specialistė 

Elena Rinkevičienė  
elena.rinkeviciene@vvtat.

lt 

22.1. 

Pakuočių medžiagoje 

esančių keturių sunkiųjų 

metalų bei kitų pavojingų 

medžiagų ir išskyrimo į 

aplinką atitikties 

deklaruojantiems 

rodikliams tikrinimo 

programa 

 

Pakuotės Pakuotės 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

Priežiūros 

duomenys, 

Bandymų 

rezultatai 

Dokumenti

nė patikra, 

bandymai 

Vidutinis 2018-01-01 

Rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

ir 

rodiklių 

vystymas 

Vyriausioji specialistė 

Elena Rinkevičienė  
elena.rinkeviciene@vvtat.

lt 

23. 

528/2012  

Europos Parlamento ir 

Tarybos Reglamentas (ES)  

Biocidiniai 

produktai 

Biocidiniai 

produktai 

(išskyrus 3; 

4; 14; 18; 

19 ir 22 

produktų 

tipus) 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

Dokumenti

nė, 

vizualinė 

patikra 

Vidutinis 2018-01-01 

Rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

ir 

rodiklių 

vystymas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

24. 

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 ir 

žemės ūkio 

technika 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Žemas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyr.  specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

mailto:virginijus.jusys@vvtat.lt
mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt
mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt
mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt
mailto:elena.rinkeviciene@vvtat.lt


17 

 

25. 

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 

naudojanty

s buitiniai 

karšto 

vandens 

katilai 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje. 

Aktyvus. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūra 

Vidutinis 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyr.  specialistas 

Virginijus Jusys 

virginijus.jusys@vvtat.lt 

26. 

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 

deklaruoja

mų 

rodiklių 

neatitinkant

ys 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūrą 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas

. 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

26.1. 

Trąšų atitikties 

deklaruojamiems 

rodikliams tikrinimo 

programa 

 

Trąšos Trąšos 

Nacionalinės 

teritorijos 

viduje ir 

muitinėje. 

Aktyvus ir 

reaguojantis. 

Rinkos 

priežiūros 

duomenys, 

nustatyti 

deklaruoja

mų 

rodiklių 

neatitinkant

ys 

gaminiai 

Dokumenti

nė patikra, 

vizualinė 

apžiūrą 

bandymai, 

tikslinė 

grupė 

Aukštas 2018-01-01 

Rodiklių 

vystymas, 

rinkos 

priežiūros 

procesų 

tobulinimas 

Vyriausioji specialistė 

Ingrida Stulgienė 
ingrida.stulgiene@vvtat.lt 

28. 

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 

Dokumenti

nė 

patikra 

Aukštas 2018-01-01 

Bendradarb

iavimas su 

ES šalimis 

narėmis 

Vyriausioji spesialistė 

Snieguolė Šližytė 
snieguole.slizyte@vvtat.

lt 
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