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I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA APIE LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJĄ
Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – LMI, Inspekcija) – viešojo administravimo biudžetinė
įstaiga, įsteigta 1996 m. gruodžio 7 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1996 m. lapkričio
29 d. įsakymu Nr. 273 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos įsteigimo“. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos
metrologijos inspekcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Inspekcijos adresas – A. Goštauto g. 9
Tel.: 8 70668011
El. paštas: metrinsp@metrinsp.lt
Inspekcijos misija – apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, apsaugoti šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.
Vykdydama savo misiją, Inspekcija prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai, naudodami matavimo priemones tiesioginio pardavimo sandoriuose atsiskaitymams bei kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse (sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos ir
kt.), laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų nustatytų reikalavimų. LMI pagal savo kompetenciją tiria ir nagrinėja Metrologijos įstatymo pažeidimus, praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybių narių įgaliotoms institucijoms apie pažeidimus, nustatytus vykdant rinkos
priežiūrą teisinės metrologijos srityje. LMI taip pat vykdo fasuotų produktų (maisto ir ne maisto) kiekio,
nurodyto ant pakuočių ar etiketėse, ir matavimo indų, skirtų skysčiams laikyti, pervežti ar tiekti, kontrolę.
Vadovaudamosi LMI ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI)
bendru 2004 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 11V-43/VA-113 patvirtintomis Etilo alkoholio skaitiklių, etilo
alkoholio skaitiklių su temperatūros pokyčio perskaičiavimu, jų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, LMI ir
VMI visose etilo alkoholio ir alkoholinių produktų gamybos įmonėse vykdo šių skaitiklių priežiūrą, savo
plombomis plombuoja skaitiklius ir flanšinius sujungimus, derina su gamintojais plombavimo schemas ir jų
pakeitimus.
Fasuotų prekių priežiūrai LMI įsteigtas Matavimų ir tyrimų skyrius, kuris 2007 m. akredituotas pagal
LST EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus. Šis skyrius atlieka fasuotų produktų kiekio pakuotėse
bandymus, kurių rezultatais remdamiesi, LMI inspektoriai priima sprendimus dėl tinkamumo šias prekes
parduoti ar tiekti rinkai.
Patikrinimų medžiaga (patikrinimų aktai, protokolai, nutarimai, paklaidų ir nuokrypių apskaičiavimo
lentelės ir kt.) kaupiama ir sisteminama 2008 m. LMI įdiegtoje informacinėje sistemoje „Teisinė metrologinė priežiūra“. LMI inspektoriai, naudodamiesi šios informacinės sistemos duomenų baze, unifikuotais aktų
surašymo dokumentais ir lentelėmis, turi galimybę patikrinimo vietose užpildyti visus patikrinimo dokumentus ir kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų veiklą dėl atliekamo patikrinimo.
Inspekcija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 398
,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Valstybinę metrologijos tarnybą“ 2.4.2 papunkčio nuostatas,
organizuoja matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų blankų gamybą ir kontroliuoja jų
naudojimą; atlieka Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro tvarkytojo funkcijas; įrašo matavimo
priemonių tipus į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, išduoda matavimo priemonių tipo patvirtinimo sertifikatus; vykdo paskirtųjų įstaigų priežiūrą; išduoda leidimus ūkio subjektams, norintiems ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus, atitinkančius techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais; nustatyta tvarka teikia ūkio subjektams informaciją apie metrologijos normatyvinius dokumentus.
Inspekcija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364
,,Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ nuostatas, tvirtina nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine matavimo vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti
Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams, sąrašą, atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos
metrologijos įstatymo 27 straipsnio 1, 3–4 ir 11 dalyse, 28 straipsnio 1–2 ir 4–5 dalyse, 29 ir 30 straipsniuose, tvirtina matavimo priemonės oficialaus žymėjimo ženklų, matavimo priemonės patikros žymenų formą ir
matavimo priemonės patikros sertifikato blanko formą, tvirtina į techninių reglamentų taikymo sritį nepatenkančių matavimo priemonių tipus, suderinusi su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
tvirtina matavimo priemonių patikros metodikas ir koordinuoja su matavimo priemonių patikros metodikų
rengimu susijusią veiklą, atlieka kitas funkcijas.
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Finansinis planas
Inspekcijos veikloms įgyvendinti 2018 m. birželio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-368 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas 941,0 tūkst. Eur finansinis
planas (valstybės biudžeto lėšos). Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Strateginio planavimo darbo grupės 2018 m. gruodžio 14 d pasitarime (protokolo Nr. (33.8-172)-252-199) dėl asignavimų, numatytų Ūkio
ministerijos 2018–2020 m. strateginio veiklos plano priemonėms vykdyti 2018 metais, perskirstymo, patikslintas 2018 m. finansinis planas (valstybės biudžeto lėšos) – 899,0 tūkst. Eur.
2018 metais veiklai vykdyti panaudota 875,5 tūkst. Eur arba 97,4 proc. skirtų asignavimų.

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja - Ūkio
ministerija)

941,0
899,0
875,5

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

Įvykdymas

1 pav. 2018 metų patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. eurų
Žmogiškieji ištekliai
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 4-90 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 4-14 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
pavaldžiose ir ūkio ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės
biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo
užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“
LMI patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 44 pareigybės.
2018 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbo 38 darbuotojai.

II SKYRIUS
2018 METAIS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Inspekcijos strateginis tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams
priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų
teisinės metrologijos reikalavimus.
1 lentelė
Strateginio tikslo rodiklis
planas

2018 metų
faktas
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Laiku pašalintų matavimo priemonių ir matavimo
indų naudojimo ar tiekimo rinkai bei fasuotų prekių
gamybos, importo ar pardavimo pažeidimų, nustatytų ūkio subjektų patikrinimų metu skaičius, palyginti
su nustatytais pažeidimais, proc.

98,5

98,7
2018 m. pakartotinio patikrinimo
metu nustatytas 1 laiku nepašalintas
pažeidimas

Siekdama įgyvendinti strateginį tikslą, Inspekcija 2018 metais atliko 3646 (2,7 proc. daugiau negu
buvo planuota) patikrinimus, kurių metu nustatė 586 pažeidimus (16,5 proc. nuo bendro patikrinimų skaičiaus):
 2880 matavimo priemonių (toliau – MP) naudotojų patikrinimų, kurių metu nustatyti
333 pažeidimai (11,6 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus);
– 13 patikrinimų MP patikrai atlikti paskirtosiose įstaigose, kurių metu 6-iose (46,2 proc.) nustatyti
veiklos trūkumai ir pažeidimai;
 753 fasuotų prekių kiekio patikrinimai, kurių metu nustatyti 253 pažeidimai (33,6 proc. nuo bendro
patikrinimų skaičiaus).
2018 m. atliktų ūkio subjektų patikrinimų rezultatai pateikti veiklos ataskaitos 3 priede.
Vis dar didelį pažeidimų skaičių fasuotų prekių pardavimo srityje lėmė didelis smulkių pardavėjų
skaičius ir platus parduodamų prekių asortimentas bei kiekio fasuotėse (vardinių kiekių) įvairovė. Pardavėjai
tiesiogiai neatsako už jiems tiekiamų fasuotų prekių kiekio neatitikimus. Fasuotų prekių gamintojai bei importuotojai tiesiogiai atsako už rinkai tiekiamų prekių atitiktį metrologiniams reikalavimams. Fasuotų prekių
gamintojų buvo patikrinta 259, nustatyta 50 pažeidimų (19,3 proc. nuo atliktų gamintojų ir importuotojų
skaičiaus). Fasuotų prekių gamintojams sunkiau pasinaudoti taikoma išankstinio įspėjimo praktika, kuomet
ūkio subjektas prieš 10 d. d. įspėjamas apie planuojamą atlikti patikrinimą. Gamintojai negali operatyviai
pakeisti fasavimo linijų procesą, kad būtų fasuojamos kiekio reikalavimus atitinkančios prekės.
Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų lemia ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos kontrolės
stoka. Pažeidimus MP naudojimo srityje lemia ūkio subjektų metrologijos srities teisės aktuose nustatytų
reikalavimų nesilaikymas, atsakingi asmenys pamiršta pateikti MP periodinei patikrai, MP naudojamos nesilaikant gamintojo parengtų techninių MP aprašų ir kt.
Vykdant nustatytų pažeidimų pašalinimo stebėseną, buvo atlikti 77 pakartotiniai patikrinimai, kurių
metu nustatytas 1 (1,3 proc.) pažeidimas. Pažeidimai po pakartotinių patikrinimų buvo pašalinti.
Iš viso 194-iems atsakingiems asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus skirta 7355
eurų baudų. Nedidelį skirtų baudų skaičių už nustatytus pažeidimus lėmė ir tai, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o
prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar
grąžinti gamintojams. Tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami.
Mažesnį pažeidimų skaičių MP naudojimo srityje lėmė tai, kad rinkoje veikia daug stambių ūkio subjektų, jie turi paskirtus atsakingus asmenis ir tarnybas, atsakingas už MP ar jų sistemų naudojimą ir priežiūrą, jiems gerai žinomi teisinės metrologijos reikalavimai. Be to, net 460 (17,7 proc.) įspėtų apie patikrinimą
ūkio subjektų pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį, atliko metrologines patikras 1765 (8,9
proc. nuo patikrintų 19734 MP) matavimo priemonių.
Didesnis Inspekcijos organizuotų konsultavimo renginių ir konsultuotų ūkio subjektų skaičius, palyginti su ankstesniais metais, turėjo įtakos priežiūros rezultatams ir nustatytų pažeidimų mažėjimui.
Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad
ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne taikyti jiems baudas. Baudos ūkio subjektams
nebuvo taikomos, kai jie operatyviai, nustatytais terminais, kur tai buvo galima atlikti, pašalindavo pažeidimus. Iš patikrintų 132 įmonių, nebuvo bausta nei viena įmonė jos pirmaisiais veiklos metais, nes LMI yra
pritarusi Deklaracijai dėl pirmųjų verslo metų (toliau – Deklaracija). LMI inspektoriai, įgyvendindami Deklaracijos nuostatas, tikrinimų ir konsultavimo metu įteikia Deklaraciją pirmus metus veikiantiems ir pirmą
kartą tikrinamiems ūkio subjektams, juos konsultuoja ir informuoja, kur jie gali kreiptis jiems rūpimais metrologinių reikalavimų klausimais. 2018 metais veiklą pradėjusiems ūkio subjektams įteiktos 146 Deklaracijos.
Inspekcija neįgyvendino vieno 2018 m. planuoto svarbiausio darbo – siekiant mažinti ūkio subjektų
priežiūros naštą ir modernizuojant Lietuvos metrologijos inspekcijos veiklą, inicijuoti, koordinuoti naujos
kontroliniams klausimynams pildyti skirtos internetinės priemonės, kuri padėtų nustatyti ūkio subjektų konsultavimo poreikį, sukūrimą. Buvo parengti LMI kontrolinių klausimynų internetinio įrankio techniniai reikalavimai, kurie buvo derinti ir su Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Atsižvelgus į tai, kad analogiškas
kontrolinių klausimynų internetinis įrankis yra numatytas ir šiuo metu kuriamoje Priežiūrą atliekančių institucijų informacinėje sistemoje (PAIIS), o savarankiškas iš esmės tokio pat internetinio įrankio sukūrimas
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anksčiau ir pritaikytas vienai įstaigai būtų neekonomiškas, todėl buvo priimtas sprendimas LMI techninius
reikalavimus integruoti į kuriamą PAIIS sistemą.

Svarbiausi veiklos rezultatai
2 lentelė
Svarbiausių veiklų įgyvendinimo
rodikliai
1. Patikrintų matavimo priemonių
naudotojų ir už gaminamas bei rinkai
tiekiamas fasuotas prekes atsakingų
asmenų, nepažeidžiančių teisinės
metrologijos reikalavimų, dalis,
proc.

planas
85,0

2. Daugiabučių gyvenamųjų namų
butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių, atitinkančių teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc.

94,5

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų
butuose įrengtų šalto vandens skaitiklių, atitinkančių teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc.

90,0

4. Rizikingiausių ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais
patikrinimais, proc.

75,0

2018 metų
faktas
87,8
Didžioji dalis patikrinimų buvo atliekama MP naudojimo srityje (kurioje pažeidimų nustatoma mažiau nei
fasuotų prekių gamybos, importo ir pardavimo srityje),
kur yra galimybė, MP naudojantiems ūkio subjektams,
pašalinti pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį
apie planuojamą atlikti pas juos patikrinimą. Net 460
tikrintų ūkio subjektų (17,7 proc. įspėtų apie patikrinimą) pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį.
Fasuotų prekių kiekio srityje pažeidimų nustatoma daugiau. Patikrinimų rezultatus lėmė pažeidimai, nustatyti
tikrinant fasuotus mėsos gaminius, šaldytą žuvį, pašarus,
statybines medžiagas, virves / siūlus, suskystintų dujų
kiekį balionuose. Iš viso patikrinus 259 įvairių maisto ir
ne maisto prekių gamintojus (fasuotojus), 50 (19,3 proc.)
gamintojų pažeidė fasuotų prekių kiekio reikalavimus.
97,2
Surinkta informacija iš 59 įmonių tiekiančių karštą vandenį. 54 (91,5 proc.) vykdo skaitiklių keitimo planus
arba naudoja daugiabučių namų butuose skaitiklius su
metrologine patikra. Kitos 5 įmonės dėl įvairų priežasčių
(per IV ketv. pasibaigus metrologinei patikrai, padidėjus
skaitiklių skaičiui, niekam negyvenant butuose, po namų renovacijos gyventojams atsisakius karšto vandens
tiekėjo paslaugų ir kt.) atsilieka nuo įsipareigojimų. Per
III–IV ketv. apie 400 vnt. karšto vandens skaitiklių pakeitė į skaitiklius su galiojančia metrologine patikra UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ ir UAB ,,Anykščių
šiluma“, kitos įmonės laikosi skaitiklių keitimo grafikuose nustatytų terminų.
95,0
Surinkta informacija iš 57 geriamąjį vandenį tiekiančių
įmonių. Situacija šioje atsiskaitymo su vartotojais srityje
pagerėjo, tačiau nėra pakankamai gera.
Didžiausias tiekėjas yra UAB ,,Vilniaus vandenys“, kuri
naudoja net per 275 tūkst. šalto vandens skaitiklių. Bendrovė 2018 m. įrengė per 47 tūkst. naujų skaitiklių ir iš
viso naudoja 88,7 proc. skaitiklių su galiojančia metrologine patikra. 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė naudojo
tik 52,2 proc. vandens skaitiklių su galiojančia patikra,
2017 m. gruodžio 31 d. bendrovė naudojo 71,7 proc.
vandens skaitiklių su galiojančia patikra.
75,9
Vadovaujantis LMI taikomomis rizikos vertinimo procedūromis, didžiausias dėmesys buvo skiriamas rizikingiausiems ūkio subjektams.
Rizikos buvo vertinamos LMI viršininko įsakymu patvirtintu LMI veiklos optimizavimo ir vertinimo kriterijų
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aprašo nuostatomis.
5. Vidutinio ar mažo rizikingumo
ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.

25,0

6. Patikrinimų, atliekamų naudojant
kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.

80,0

7. Planinių patikrinimų, apie kuriuos
iš anksto pranešama tikrinamam ūkio
subjektui, dalis, palyginti su visais
patikrinimais, proc.
8. Viešai skelbiama ketvirtinė informacija apie planinius patikrinimus,
kartais per metus

90,0

9. Neplaninių patikrinimų, padėjusių
užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų
asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus
reikšmingi, dalis, palyginti su visais
neplaniniais patikrinimais, proc.
10. Ūkio subjektų, teigiančių, kad
Lietuvos metrologijos inspekcijos
konsultacija buvo naudinga, padėjo
suprasti teisės aktus ir jų laikytis,
dalis, palyginti su visais apklaustais
ūkio subjektais, proc.
11. Ūkio subjektų, teigiančių, kad
kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis, palyginti
su visais apklaustais ūkio subjektais,
proc.
12. 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, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc.
13. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių,
skirtų rizikos vertinimui, planavimui
ir analizei, dalis, proc.
14. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių,
skirtų konsultavimui, informavimui
ir prevencijai, dalis, proc.

65,0

4

24,1
Atsižvelgiant į tai, kad didžiausias dėmesys buvo skiriamas rizikingiausiems ūkio subjektams, mažiau buvo
tikrinami vidutinės ir mažos rizikos ūkio subjektai.
92,7
3381 patikrinimas buvo atliktas veiklos srityse, kurioms
tikrinti jau parengti kontroliniai klausimynai (parengti ir
LMI viršininko įsakymu patvirtinti 32 kontroliniai klausimynai).
90,6
Atlikti 342 (9,4 proc. nuo atliktų patikrinimų) neplaniniai patikrinimai pagal gautus skundus, VMI ir kitų institucijų kvietimu, pakartotinių patikrinimų ir kt. atvejais.
4
Skelbtas 2018 m. I, II, III ir IV ketv. darbo planas.
Ūkio subjektų mėnesio patikrinimų planai skelbiami
LMI interneto svetainėje kas mėnesį.
69,0
Atlikti 342 neplaniniai patikrinimai pagal gautus skundus, VMI ir kitų institucijų kvietimu, pakartotinių patikrinimų ir kt. atvejais. Nustatyti 236 (69,0 proc.) atvejai,
kurie padėjo užkirsti kelią pažeidimams.

99,2

100,0

99,2

100,0

99,5

100,0
Buvo siekiama ūkio subjektus pirmaisiais jų veiklos
metais konsultuoti, o ne bausti. Patikrinus 132 ūkio subjektus, 45 (34,1 proc. patikrintų) pažeidė teisinės metrologijos reikalavimus, tačiau baudos jiems nebuvo skirtos.

15,6

16,8

19,2

27,5
Daugiau išteklių nei planuota buvo skirta organizuojant
konsultavimo renginius, individualiai konsultuojant
ūkio subjektus, rengiant informacinius pranešimus valstybės ir kitoms institucijoms. LMI atstovai su pranešimais dalyvavo 4-iuose renginiuose KTU Metrologijos
institute, išspausdintas 21 straipsnis, dalyvauta LRT
laidoje, duotas interviu televizijos žinių laidai ir kt.
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15. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių,
skirtų fiziniams patikrinimams, dalis,
proc.
16. Planinių patikrinimų trukmė,
minutėmis

89

87,7

87,8

65,2

84

90,3

Inspekcija organizavo 32,0 proc. daugiau konsultavimo
renginių ir 30,0 proc. daugiau buvo konsultuota ūkio
subjektų, lyginant su ankstesniais metais.
55,7
Atitinkamai sumažėjo išteklių, skirtų ūkio subjektų patikrinimams.
83
Faktinė ūkio subjektų patikrinimų trukmė nuolat fiksuojama LMI teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi
patikrinimo aktuose ir informacinėje sistemoje.

88,9

88,4
77,6

Patikrintų matavimo
Patikrintų ūkio subjektų,
priemonių naudotojų,
nepažeidžiančių teisinės
nepažeidžiančių teisinės
metrologijos reikalavimų, dalis, metrologijos reikalavimų,
proc.
dalis, proc.
2016 m.

2017 m.

73,9

80,7

Patikrintų fasuotų prekių
gamintojų,
nepažeidžiančiių teisinės
metrologijos
reikalavimų, dalis, proc.

2018 m.

2 pav. Inspekcijos 2016–2018 m. atliktų patikrinimų rezultatai, proc.

Svarbiausi 2018 m. darbai
1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 4-276 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti LMI nuostatai.
2. Patvirtintas Paskirtųjų įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės
sistemos įvertinimą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, veiklos
priežiūros tvarkos aprašas (Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymas
Nr. 11V- 93 ,,Dėl Paskirtųjų įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo
priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą,
produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“).
3. Patvirtintas Nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su tarptautine matavimų vienetų
sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams, sąrašas (Lietuvos
metrologijos inspekcijos viršininko 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 11V- 94 ,,Dėl Nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su tarptautine matavimų vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje atliekamiems matavimams, sąrašo patvirtinimo“).
4. Patvirtinti ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į ,,Baltąją sąrašą teisinės metrologijos
srityje“, vertinimo komisija, ūkio subjekto prašymo forma ir informacijos vertinimo kriterijai (LMI
viršininko 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 11V-111 ,,Dėl ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į
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,,Baltąją sąrašą teisinės metrologijos srityje“, vertinimo komisijos sudarymo, ūkio subjekto prašymo formos
ir informacijos vertinimo kriterijų patvirtinimo).
5. 2018 m. rugpjūčio 24 d. iš naujo akredituota Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyriaus, akredituoto pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus, kokybės vadybos sistema.

III SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA
LMI veiklai teigiamos įtakos turėjo diegtos verslą prižiūrinčių institucijų veiklos optimizavimo priemonės, kurios didžiąja dalimi susijusios su priežiūros naštos ūkio subjektams mažinimu. Tobulinant patikrinimų planavimą, ūkio subjektų patikrinimo planai buvo sudaromi, atsižvelgiant į galimos pažeidimų rizikos
faktorius. Ūkio subjektų rizikos LMI buvo vertinamos centralizuotai, sudarant metinius ir ketvirtinius teisinio metrologinio reglamentavimo sričių patikrinimų planus ir teritoriniuose padaliniuose, sudarant pasirinktų
tikrinti atskirų ūkio subjektų planus mėnesiui. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji patikrinimų dalis (75,9 proc.
planinių patikrinimų), buvo atlikta didelės rizikos ūkio subjektuose, mažiau buvo trikdoma vidutinės rizikos
arba mažos rizikos ūkio subjektų veikla, nes jie buvo mažiau tikrinami. LMI interneto svetainėje nuolat skelbiami LMI viršininko įsakymais patvirtinti ketvirtiniai LMI darbo planai ir mėnesio teritorinių padalinių planai, kuriuose nurodyti planuojami tikrinti ūkio subjektai.
Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, LMI interneto svetainėje yra paskelbta informacija
apie ūkio subjektų galimybę ir sąlygas būti įtrauktiems į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ ir tai
reikštų, kad 3 metus nebus planuojama tikrinti šių ūkio subjektų.
Didelis dėmesys buvo skiriamas ūkio subjektų konsultavimui. Organizuoti 37 konsultavimo renginiai.
Konsultuota 1115 ūkio subjektų (iš jų 85 veiklą pradedantys ūkio subjektai, 69 ūkio subjektai konsultuoti
telefonu, įsigytos įrangos pagalba konsultaciniai pokalbiai įrašomi).
2018 m. buvo konsultuojami ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su mažmenine prekyba, prekyba turgavietėse, viešojo maitinimo paslaugų teikimu, švietimo įstaigose maitinimo paslaugų teikimu, pieno produktų gamyba, šilumos tiekimu ir šilumos punktų prižiūra, geriamojo vandens tiekimu, suskystintų gamtinių
dujų tiekimu, naftos produktų prekyba degalinėse, medienos prekyba, neautomatinių svarstyklių prekyba ir
įrengimu, transporto priemonių remonto paslaugų teikimu, dantų gydymu ir protezavimu, verslo konsultavimu ir kt.
Taip pat LMI atstovai su pranešimais dalyvavo 4-iuose renginiuose, kuriuos organizavo Kauno technologijos universiteto Metrologijos institutas. Šių renginių metu matavimo priemonių patikrą atliekančių
paskirtųjų įstaigų darbuotojai buvo supažindinti su teisinės metrologinės priežiūros problemomis ir pateikti
pasiūlymai dėl jų veiklos tobulinimo.
Taip pat buvo vykdomos ūkio subjektų apklausos dėl jiems suteiktų konsultacijų naudingumo, dėl
LMI parengtų kontrolinių klausimynų vertinimo. Pagal ūkio subjektų apklausos anketų rezultatus, visos
(424) LMI suteiktos individualios konsultacijos ir inspektorių vykdoma priežiūros veikla ir jų kompetencija
įvertinti teigiamai (atliktos 879 apklausos). Iš 1626 apklaustų dėl kontrolinių klausimynų naudingumo ūkio
subjektų visi ūkio subjektai (100 proc.) kontrolinių klausimynų naudojimą įvertino teigiamai.
Verslininkai buvo konsultuojami jiems aktualiausiais klausimais:
1. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730 patvirtinto Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento nuostatų taikymo, kasose pajungtų svarstyklių su POS sistemomis įteisinimo, svarstyklių naudojimo žemiau minimalios svėrimo ribos, Lietuvos standarto LST EN
45501:2015 ,,Metrologiniai neautomatinių svarstyklių aspektai“ reikalavimų taikymo;
2. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-31 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento nuostatų taikymo, matavimo priemonių ženklinimo, matavimo priemonių tipų įrašymo į registrą, matavimo priemonių patikros atlikimo po jų remonto;
3. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221 patvirtinto Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo taikymo, matavimo priemonių priskyrimo teisinei metrologijai,
matavimo priemonių patikros periodiškumo, keičiamų matavimo priemonių patikros periodiškumų, matavimo priemonių patikros atlikimo teisės, matavimo priemonių patikros metodikų ir kt.;
4. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-524 patvirtinto Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento nuostatų taikymo, fasuotų prekių ženklinimo, fasuojamų
maisto ir ne maisto produktų leistinų nuokrypių, teisingos atrankos fasuotų prekių pagamintai partijai ir kt.;
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5. Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymo nuostatų taikymo,
pakeitimų Metrologijos įstatyme ir kituose poįstatyminiuose teisės aktuose, privalomo Teisinio metrologinio
reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašo sudarymo ir kt.
Vykdydama pažeidimų prevenciją, LMI didelį dėmesį skyrė grįžtamojo ryšio principo taikymui ir tobulinimui. Buvo parengta ir pateikta 15 informacinių pranešimų ir pasiūlymų valstybės ir kitoms institucijoms apie jų reguliavimo srityse atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus, nurodant problemas ar pateikiant pasiūlymus dėl jų pašalinimo, pateikti 5 pasiūlymai, siekiant mažinti nepagrįstus, neproporcingus ūkinės veiklos suvaržymus, dėl teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.
Visuomenė buvo informuojama tiek teisinės metrologijos reikalavimų klausimais, tiek apie priežiūros
rezultatus, tai taip pat turėjo nemažai įtakos pažeidimų prevencijai. Dienraščiuose ir elektroniniuose naujienų
portaluose „Delfi“ ir kt. išspausdintas 21 straipsnis. Dalyvauta LRT laidoje ,,Specialus tyrimas“ apie UAB
,,Vilniaus vandenys“ veiksmus. Duotas interviu GNTV žinių laidai ,,Naujienos“ ,,Europos vartotojų diena
Panevėžyje“. LRT ,,Ryto garsai“, ,,Laba diena, Lietuva“ laidose buvo diskutuojama apie www.lrt.lt,
www.15min.lt, www.lrytas.lt portaluose išspausdintą straipsnį ,,Atrodo, kad maisto produktai vis mažėja?
Jums nesivaidena“ (informaciją žiniasklaidos atstovui pateikė Inspekcija).
LMI savo veikloje neapsiribojo vien baudų pažeidėjams taikymu, o siekė, kad patikrintų ūkio subjektų
veiklos sritis kuruojančios institucijos imtųsi priemonių situacijai pagerinti, duodamos savo įstaigoms atitinkamus nurodymus ar keisdamos atitinkamus teisės aktus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas

Domas Vasiliauskas

SUDERINTA
Programos koordinatorius
Ekonomikos ir inovacijų viceministras

Gintaras Vilda

Programos vadovas
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento
Pramonės 4.0 politikos skyriaus vedėja

Ilona Golovačiova

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento direktorė

Inga Steponavičienė

1 priedas
LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS
VEIKSMUS, VERTINIMO KRITERIJUS IR VYKDYMO TERMINUS
Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos priemonės kodas ir
pavadinimas
01-05-03-01-16.
Įgyvendinti valstybės politika metrologijos srityje
(vykdoma per Lietuvos metrologijos
inspekciją)

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Matavimo priemonių
teisinė metrologinė priežiūra:
- priemonių, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir
vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose
tarp pirkėjo ir pardavėjo
(kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už
įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo
jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių
(paslaugų) kaina;
- atliekant matavimus,
kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos
baudos arba turtinės
žalos atlyginimo dydis;
- priemonių, naudojamų
sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos
apsaugos ir darbuotojų
saugos ir sveikatos srityse;
priemonių, naudojamų
banko ir kitų kredito

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas
1.1. Atliktų
2620
2520:
planinių
630
matavimo
630
priemonių
630
būklės ir
630
naudojimo
patikrinimų
skaičius,
vnt.
1.2. Atliktų
matavimo
priemonių
būklės ir
naudojimo
patikrinimų,
apie kuriuos
iš anksto
nepranešama tikrinamam ūkio
subjektui,
skaičius,
vnt.

280:
70

70
70
70

273

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas
valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja –
Lietuvos
Respublikos
ūkio ministerija (toliau
– ŪM)

701,1

patikslintas
planas
669,9

faktinis panaudojimas
659,5

Komentaras

Atlikta 103,3 proc. per metus planuotų patikrinimų, kurių metu nustatyti 333 pažeidimai (11,5 proc. nuo
atliktų patikrinimų skaičiaus). Patikrinimai pagal I ketv. – IV ketv. darbo
planus atlikti AB ,,Klaipėdos nafta“ SGD terminale, AB „Klaipėdos
laivų remontas“, AB ,,Litgrid“, motorinių kelių transporto priemonių
remonto ir aptarnavimo įmonėse bei
suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse, transporto priemonių
parkavimo paslaugas teikiančiose
įmonėse, medicinos ir bendrosios
paskirties matavimo priemonių, naudojamų sveikatos priežiūros įstaigose,
medieną ruošiančiose ir apdirbančiose įmonėse, viešojo judriojo telefono
ryšio paslaugas teikiančiose bendrovėse, gyvulių supirkimo įmonėse,
pas pieno gamintojus ir pieno supirkėjus, miško, sodo, daržo gėrybių
supirkėjus, gamtinius išteklius eksploatuojančiose įmonėse (karjerai,
durpynai, naftos, mineralinio vandens
gavybos įmonės), kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonėse, UAB
,,Kazlų Rūdos komunalininkas“,
juodųjų ir spalvotųjų metalų, kitų
antrinių žaliavų supirkimo įmonėse,
benzino ir suskystintų dujų degalinėse, prekybos, lauko prekybos įmonėse, turgavietėse, maitinimo paslaugas
švietimo (mokyklose, lopšeliuosedarželiuose, globos namuose ir kt.)
įstaigose teikiančiose įmonėse ir vie-
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

įstaigų, mokesčių administratorių, muitinės
įstaigų ir pašto paslaugų
teikėjų atliekamoms
operacijoms;
- atliekant matavimus
teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu

2. Gaminamų ir rinkai
tiekiamų fasuotų prekių
kiekio kontrolė

Komentaras

šojo maitinimo įmonėse,
patikrinti pavieniai ūkio subjektai ir
kt. objektai pagal vartotojų skundus
ar kitų institucijų prašymu.
Patikrinta 13 paskirtųjų įstaigų vykdoma veikla paskyrimo srityse. Pažymėtina, kad 460 (17,8 proc.) įspėtų
apie planuojamą patikrinimą ūkio
subjektai pašalino pažeidimus per
įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį, atliko
metrologines patikras 1765-ių (8,9
proc. patikrintų) matavimo priemonių. Taip pat pažymėtina, kad atlikus
273 MP būklės ir naudojimo patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nepranešama tikrinamam ūkio subjektui,
nustatyti 127 (46,5 proc.) pažeidimai.

2.1. Atliktų
planinių
prekių kiekio patikrinimų skaičius, vnt.

675:
169
169
169
168

695

valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

179,9

167,0

154,8

Atlikta 100,4 proc. per metus planuotų fasuotų prekių gamintojų, pardavėjų ir importuotojų patikrinimų.
Patikrinti 259 atsakingi už fasuotų
prekių kiekį asmenys, patikrinimų
metu nustatyta 50 (19,3 proc.)
pažeidimų. Gamintojų (fasuotojų)
padaryti pažeidimai kartojasi įvai-
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pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

3. Apskaitos skaitiklių
plombavimo ir jų schemų derinimo darbų vykdymas etilo alkoholį ir
alkoholinius gėrimus
gaminančiose įmonėse
(kartu su Valstybine
mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas
2.2. Atliktų
58
75:
prekių kie19
kio patikri19
nimų, apie
19
kuriuos iš
18
anksto nepranešama
tikrinamam
ūkio subjektui, skaičius,
vnt.

3.1. Dalyvauta atliekant etilo
alkoholį ir
alkoholinius
gėrimus
gaminančių
įmonių apskaitos skaitiklių plombavimo ir jų
schemų
derinimo
darbus, dalyvavimo
kartai

55:
14
15
12
14

39

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

riuose prekybos taškuose, kuriuose
nustatyti 253 (33,6 proc.) pažeidimai.
Pažymėtina, kad atlikus 58 prekių
kiekio patikrinimus, apie kuriuos iš
anksto nepranešama tikrinamam ūkio
subjektui, nustatyti 28 (48,3 proc.)
pažeidimai.
Įvykdžius ir viršijus bendrą prekių
kiekio patikrinimų planą, nebuvo
poreikio atlikti 75 patikrinimų, apie
kuriuos iš anksto nepranešama.

valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

8,3

8,0

8,0

Darbai atlikti pagal gamintojų poreikį
(39 iškvietimai).
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Įstaigos veiksmo pavadinimas

4. Matavimo priemonių

patikrą atliekančių paskirtųjų įstaigų darbuotojų supažindinimas su
teisinės metrologinės
priežiūros problemomis
ir pasiūlymų dėl metrologinių reikalavimų tobulinimo teikimas
5. Verslininkų konsultavimas ir švietimas teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi, vykdant vartotojų teisių
pažeidimų prevenciją
teisinės metrologijos
srityje

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas
4.1. Suorga- 3
4
nizuotų
1
informacinių 1
renginių
1
skaičius,
vnt.

5.1. Suorganizuotų
informacinių
renginių
skaičius,
vnt.

35:
8
9
9
9

37

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

3,2

3,0

3,0

LMI atstovai su pranešimais dalyvavo 4-iuose renginiuose (2018-04-19,
2018-06-07, 2018-10-19, 2018-1123), kuriuos organizavo KTU Metrologijos institutas

valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

20,2

23,4

23,4

1. Organizuotas susitikimas su UAB
,,Raso“ (neautomatinių svarstyklių su
POS platintojas) ir AB Vilniaus metrologijos centras atstovais (2018-0126); 2. Organizuotas susitikimas su
Vilkaviškio rajono savivaldybės meru
ir šilumą tiekiančių ir šilumos punktus prižiūrinčių įmonių atstovais
(2018-02-27). Organizuoti renginiai
šių turgaviečių administracijoms,
kontrolieriams ir prekeiviams:
3. Vilniaus m. Kalvarijų turgavietės
(2018-03-15), 4. Kėdainių r. vartotojų
kooperatyvo turgavietės (2018-0321), 5. Šiaulių m. UAB „Augevidus“
prekyvietės „Halė“ (2018-03-28),
6. UAB ,,Šilėja“ Vilniaus m. Šeškinės turgavietės (2018-04-26), 7. Kuršėnų m. Prekybos namų „Jovaras“
prekyvietės (2018-05-04), 8. Tauragės m. P. Laugalio turgavietės (201805-18), 9. Panevėžio m. UAB „City
Market“ turgaus (2018-05-29), 10.
UAB ,,Pagrata market“ Justiniškių
Turgus (Vilnius) (2018-07-10), 11.
UAB „Kudirkos turgus“ (Marijampolė) (2018-07-18), 12. UAB ,,Alytaus
prekyba“ Jazminų turgaus (2018-1024), 13. UAB „Imondesima“ preky-
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas

Finansavimo šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

vietės „Dvaras“ (Šiauliai) (2018-1217), 14. AB „Lietavos turgus“ Jonavos naujos turgavietės (2018-12-17),
15. Šilalės m. turgavietės (2018-1219), 16. UAB „Baltishes Haus“ turgavietės „Žuvintas“ (2018-12-27).
17. Organizuotas susitikimas su Medienos prekybos asociacija aptarti
klausimus dėl VĮ Valstybinių miškų
urėdijos padaliniuose, nustatant parduodamos medienos kiekį ir vertę,
pradedamo naudoti fotogrametrinio
apvaliosios medienos matavimo metodo teisinio pagrindimo (2018-0205); 18. Kartu su Vyriausybės atstove
Panevėžio apskrityje Panevėžyje
organizuota tradicinė apskritojo stalo
diskusija Europos vartotojų dienai
paminėti ,,Vartotojų teisių apsaugos
organizavimas priežiūrą vykdančių
institucijų veikloje“ (2018-03-16);
19. Organizuotas susitikimas su atsakingais AB ,,Klaipėdos nafta“ SGD
terminalo atstovais (2018-03-27); 20.
Organizuotas susitikimas su AB
,,Palangos šilumos tinklai“ atstovais
(2018-03-27); 21. Organizuotas susitikimas su Telšių apskrities verslo
inkubatoriaus direktore, aptartos verslininkų konsultavimo teisinės metrologijos klausimais ir informacijos
apie naujausius teisės aktus bei ū. s.
parengtų kontrolinių klausimynų
platinimo galimybės (2018-03-29);
22. Lietuvos odontologų rūmų Panevėžio teritoriniame skyriuje organizuotas seminaras gydytojams odontologams (2018-04-14); 23. Organizuotas susitikimas su UAB ,,Norfos
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas

Finansavimo šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

mažmena‘‘ Anykščių r. dviejų parduotuvių vadovais ir atsakingais asmenims (2018-05-16); 24. Organizuotas susitikimas
su AB
,,Žemaitijos pienas“, UAB ,,Čia Market“ ir UAB Nepriklausomos tyrimų
laboratorijos atsakingais atstovais
(2018-06-12); 25. Organizuotas susitikimas su suskystintų dujų tiekėja
UAB ,,Saurida“ atsakingais atstovais
(2018-06-12); 26. Organizuotas susitikimas-pasitarimas LR ūkio ministerijoje dėl tolesnio fotogrametrinio
apvaliosios medienos matavimo metodo teisinio statuso, jo įteisinimo
galimybių arba šalių susitarimu, naudojimo be metrologinio įteisinimo
(2018-06-13).
Organizuoti renginiai švietimo įstaigose maitinimo paslaugas teikiančių
įmonių vadovams bei atsakingiems
darbuotojams: 27. Šiaulių r. (201806-28), 28. Šiaulių m. (2018-06-28),
29. Kelmės r. (2018-07-03), 30.
Radviliškio r. (2018-07-10), 31.
Joniškio miesto ir rajono (2018-0724), 32. Biržų r. (2018-10-23).
33. Organizuotas susitikimas su UAB
„Delano“ tinklo restoranų Kauno
apskrityje vadovais ir atsakingais
darbuotojais (2018-09-21); 34. Organizuotas susitikimas su atsakingais
AB ,,Klaipėdos nafta“ SGD terminalo
atstovais (2018-09-25); 35. Organizuotas susitikimas su UAB ,,Raseinių
vandenys“ atstovais (2018-10-30),
36. Organizuotas susitikimas su UAB
,,Skuodo vandenys“ atstovais (201811-13);
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6. Vartotojų skundų dėl jų
teisių pažeidimų teisinės
metrologijos srityje nagrinėjimas

7. Žiniasklaidos ir visuomenės informavimas apie
atliktų patikrinimų rezultatus

8. LMI Matavimų ir tyrimų skyriaus kokybės va-

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

37. Marijampolėje organizuotas susitikimas su automobilių remonto dirbtuvių atstovais (2018-12-17).
Konsultuota 1115 ūkio subjektų (iš jų
85 veiklą pradedantys, 62 konsultacijos suteiktos telefonu, jas įrašant).

5.2. Konsultuotų ūkio
subjektų
skaičius,
vnt.

900
225
225
225
225

1115

6.1. Išnagrinėtų vartotojų skundų
dalis palyginti su
visais gautais vartotojų skundais,
proc.
7.1. Parengtų ir žiniasklaidos priemonėse
išspausdintų
ar internete
paskelbtų
informacinių
pranešimų
skaičius,
vnt.

97

100

valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

8,3

8,0

8,0

Išnagrinėti 55 iš pateiktų 55 vartotojų
ir ūkio subjektų skundų ir prašymų.

20:
5
5
5
5

24

-

5,0

4,8

4,7

valstybės
biudžeto

1,5

1,5

1,5

Išspausdintas 21 straipsnis apie teisinės metrologinės priežiūros aktualijas;
parengtas informacinis pranešimas
LRT laidai ,,Specialus tyrimas“ apie
UAB ,,Vilniaus vandenys“ veiksmus;
parengtas informacinis pranešimas
GNTV žinių laidai ,,Naujienos“
,,Europos vartotojų diena Panevėžyje“;
pagal parengtą informacinį pranešimą
ir www.lrt.lt, www.15min.lt,
www.lrytas.lt portaluose išspausdintą straipsnį ,,Atrodo, kad maisto produktai vis mažėja? Jums nesivaidena“
buvo diskutuojama LRT ,,Ryto garsai“ ir ,,Laba diena , Lietuva“ laidose
Matavimų ir tyrimų skyriaus vidaus
auditas atliktas 2018 m. vasario 7 d.

8.1. Atliktų
LMI Mata-

1

1
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dybos sistemos palaikymas

9. Pasiūlymų atsakingoms
ir suinteresuotoms institucijoms dėl teisinę metrologiją reglamentuojančių
teisės aktų tobulinimo ir
įgyvendinimo teikimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas
vimų ir tyrimų skyriaus vidaus
auditų skaičius, vnt.
8.2. Iš naujo
1
1
atliktų LMI
Matavimų ir
tyrimų skyriaus, akredituoto pagal LST EN
ISO/IEC
17025:2005
reikalavimus, kokybės vadybos
sistemos
akreditavimų skaičius,
vnt.
9.1. Inicia5
3:
tyvų (pa1
rengtų pa1
siūlymų dėl
1
teisinę metrologiją
reglamentuojančių
teisės aktų
tobulinimo),
siekiant
mažinti
nepagrįstus,
neproporcingus ūkinės veiklos
suvaržymus,
skaičius,

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM
2018 m. rugpjūčio 24 d. atliktas
Matavimų ir tyrimų skyriaus, akredituoto pagal LST EN ISO/IEC
17025:2005 reikalavimus, kokybės
vadybos sistemos išorės auditas. Pratęsta, išduodant akreditacijos pažymėjimą.

valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

1,5

1,3

1,2

1. AM pateiktos pastabos Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo NR. X-764 1, 3, 6, 9, 10,
12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 34
1
, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo
projektui; 2. Medienos prekybos
asociacijai, ŪM, AM, VĮ Valstybinių
miškų urėdijai, UAB ,,Civitta“, Nepriklausomų matuotojų asociacijai
teiktas pasiūlymas dėl fotogrametronio apvalios medienos matavimo
metodo įteisinimo; 3. ŪM pateiktos
pastabos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo naujos redakcijos
projektui; 4. ŽŪM pateikti pasiūlymai Galvijų įkainojimo pagal skerdenų svorį ir kokybę taisyklių ir Kiaulių
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas
vnt.

9.2. Parengtų pranešimų valstybės ir kitoms
institucijoms
apie jų reguliavimo
srityse atliktus patikrinimus ir
nustatytus
pažeidimus
(nurodyti
problemas
ar pateikti
pasiūlymų
dėl jų pašalinimo)
skaičius,
vnt.

12

15

Finansavimo šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

įkainojimo pagal skerdenų svorį ir
kokybę taisyklių pakeitimui;
5. ŪM pateiktos pastabos dėl pasiūlymų ilginti skysčių talpyklų ir automatinių skysčių lygio matuoklių ir
sistemų patikros laiko intervalą.
1.ŪM pateikta informacija dėl paskirtųjų įstaigų veiklos pažeidimų ir trūkumų, nustatytų 2017 m.;
2. AB ,,Lietuvos paštas“ pateikta
informacija dėl 2017 m. IV bendrovės skyriuose atliktų patikrinimų
rezultatų ir nustatytų pažeidimų;
3. Energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos pateikta informacija dėl gyvenamųjų namų šilumos
punktuose 2017 m. IV ketv. atliktų
patikrinimų rezultatų ir nustatytų
pažeidimų; 4. Sveikatos apsaugos
ministerijai ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnybai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos pateikta informacija dėl
sveikatos priežiūros įstaigose 2018
m. I ketv. atliktų patikrinimų rezultatų ir nustatytų pažeidimų; 5. ŽŪM
pateikta informacija dėl gyvulių supirkimo ir pieno supirkimo įmonėse
II-III ketv. atlikto patikrinimo rezultatų ir nustatytų pažeidimų; 6. Lietuvos transporto saugos administracijai
ir ŪM pateikta informacija dėl per 9
mėn. atliktų patikrinimų autoservisuose ir jų rezultatų, dėl besidubliuojančių funkcijų; 7. SM pateikta informacija dėl kelių tiesimo, remonto
ir priežiūros įmonėse naudojamų MP
patikrinimo rezultatų; 8. Vilniaus m.
savivaldybei pateikta informacija dėl
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas

Finansavimo šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

2018 m. turgavietėse ir lauko prekyboje atliktų patikrinimų ir rezultatų;
9. Kazlų Rūdos savivaldybės merui ir
administracijos direktoriui pateikta
informacija dėl buitinių šalto vandens skaitiklių atitikties teisinės metrologijos reikalavimams; 10. Skuodo
r. savivaldybės administracijai pateikta informacija dėl buitinių šalto vandens skaitiklių atitikties teisinės metrologijos reikalavimams; 11. Kauno r. savivaldybei pateikta informacija dėl patikrinimų rezultatų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse
Kauno r. švietimo įstaigose; 12. Raseinių r. savivaldybei pateikta informacija dėl patikrinimų rezultatų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse Raseinių r. švietimo įstaigose; 13.
Biržų r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikta informacija dėl švietimo įstaigų valgyklose atliktų patikrinimų rezultatų; 14.
Radviliškio r. savivaldybės merui ir
administracijos direktoriui pateikta
informacija dėl patikrinimų rezultatų
Radviliškio r. tikrinant ūkio subjektus; 15. Utenos r. savivaldybės merui
ir administracijos direktoriui pateikta
informacija dėl savivaldybės įmonių
UAB ,,Utenos vandenys‘‘ ir UAB
,,Utenos šilumos tinklai‘‘ šalto ir
karšto vandens skaitiklių atitikties
teisinės metrologijos reikalavimams.
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10. Etaloninės metrologinės įrangos patikros ir
kalibravimo paslaugų pirkimas

11. LMI darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas
10.1. Atliktų 113
68
matavimo
priemonių
metrologinių
patikrų skaičius, vnt.
10.2. Atliktų
matavimo
priemonių
kalibravimų
skaičius,
vnt.

154

129

11.1. Darbuotojų,
dalyvavusių
metrologų
tikrintojų ir
kt. kursuose,
skaičius,
vnt.

32:
8
6
18

38

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas
valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

3,0

patikslintas
planas
3,0

faktinis panaudojimas
3,0

Komentaras

68 MP patikros atliktos pagal patvirtintą grafiką (pagal poreikį).
Dėl techninės klaidos plane buvo
nurodytas neteisingas 113 MP skaičius (turėjo būti 68).

129 MP kalibravimai atlikti pagal
patvirtintą grafiką (pagal poreikį).
Dėl techninės klaidos plane buvo
nurodytas neteisingas 154 MP skaičius (turėjo būti 129).
valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

6,5

5,1

4,4

1 darbuotojas pabaigė metrologų
tikrintojų ir metrologų rengimo kursus;
11 darbuotojų dalyvavo seminare
darbų saugos ir sveikatos klausimais,
atliekant darbus potencialiai sprogioje aplinkoje ūkio subjektuose;
1 darbuotojas išklausė septynis 1820 kategorijų valstybės tarnautojų
mokymo programos modulius;
1 darbuotojas pabaigė asmens duomenų apsaugos mokymus;
10 darbuotojų pabaigė metrologų
kvalifikacijos tobulinimo kursus;
1 darbuotojas pabaigė teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo
mokymus;
1 darbuotojas baigė Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018
standarto mokymus;
1 darbuotojas baigė korupcijos prevencijos mokymus;
11 darbuotojų dalyvavo seminare
darbų saugos ir sveikatos klausimais,
atliekant darbus pramonės įmonėse
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis panaudojimas
.

12. Bendradarbiavimas su
Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių metrologinės
priežiūros institucijomis,
dalyvavimas WELMEC
(Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos
srityje organizacija) veikloje

Pasirašytų
susitarimų ir
(arba) bendradarbiavimo sutarčių su ES
valstybių
narių metrologinės priežiūros institucijomis
skaičius,
vnt.

1

1

valstybės
biudžeto
lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

2,5

4,0

4,0

2018 m. liepos 9 d. LMI pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su Gruzijos
Nacionaline standartų ir metrologijos
agentūra. Sutarties tikslas – Lietuvos
ir Gruzijos bendradarbiavimas metrologinės priežiūros srityje.
2018 m. kovo 20–24 d. LMI viršininkas Paryžiuje (Prancūzijos Respublika) dalyvavo WELMEC 5 darbo
grupės „Rinkos priežiūra“ posėdyje;
2018 m. rugsėjo 4–7 d. LMI viršininkas Braunšveige (Vokietijos federacinė Respublika) dalyvavo
WELMEC 13-os darbo grupės posėdyje;
2018 m. lapkričio 6-8 d. LMI atstovė
Briuselyje (Belgijos Karalystė) dalyvavo ekspertų darbo grupės pasitarime dėl fasuotų prekių WELMEC 6oje darbo grupėje (Fasuotos prekės)
(48-ajame posėdyje);
2018 m. lapkričio 29 d. LMI viršininkas Briuselyje (Belgijos karalystė)
dalyvavo Europos bendradarbiavimo
teisinės metrologijoje organizacijos
(angl. WELMEC) komiteto posėdyje;
2018 m. lapkričio 30 d. LMI viršininkas Briuselyje dalyvavo Europos
Komisijos Vidaus rinkos, pramonės,
verslumo ir MVĮ generalinio direktorato Matavimo priemonių darbo gru-
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadiniplanas
faktas
mas ir mato
vienetas

Finansavimo šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis panaudojimas

Komentaras

pės posėdyje.
2018 m. lapkričio 8-9 d. LMI viršininkas dalyvavo pasirašant LR Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimą dėl bendradarbiavimo
standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse. Susitiko su
atsakingais už teisinę metrologinę
priežiūrą Ukrainos delegacijos atstovais, lankėsi FTMC Metrologijos
skyriuje, kuris vykdo Lietuvos nacionalinio metrologijos instituto funkcijas.

Iš viso
Iš jų:
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)

941,0

899,0

875,5

941,0

899,0

875,5

__________________________________
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2 priedas
LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2018 METAIS
Eil.
Nr.

Priemonės (veiklos)
pavadinimas

1
1.

2
Įgyvendinti valstybės
politiką metrologijos
srityje (vykdoma per
Lietuvos metrologijos
inspekciją), iš jų:
asignavimai išlaidoms
iš jų:
darbo užmokesčiui
asignavimai turtui
įsigyti

1.1.
1.1.1.
1.2.

Ataskaitinio
laikotarpio
planas,
įskaitant
patikslinimus
(tūkst. EUR)
3
899,0

Įvykdymas
(kasinės išlaidos
(tūkst. EUR)

Nuokrypis
(4 - 3)

Įvykdymo
%

4

5

6

875,5

-23,5

899,0
592,9

875,5
585,2

-23,5
-7,7

0,0

0,0

0,0

Asignavimų nepanaudojimo priežastys

7
97,4 Iš skirtų asignavimų liko nepanaudoti 23,5 tūkst. Eur. Iš jų 7,7 tūkst. Eur
darbo užmokesčiui (nepanaudota dėl darbuotojų ligos, darbuotojų kaitos),
2,1 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų, 13,5 tūkst. Eur kitų išlaidų –
prekėms ir paslaugoms pagal įvairius išlaidų straipsnius, nes visi pirkimai
buvo atliekami supaprastintų viešųjų pirkimų būdu (mažiausios kainos),
97,4 taip buvo sutaupytos lėšos. Taip pat nebuvo gautos visos sąskaitos už ko98,7 munalines paslaugas, patalpų išlaikymą ir kurą iki mokėjimo paraiškų
pateikimo laiko pabaigos, 0,2 tūkst. Eur pagal išlaidų straipsnį „Darbdavių
0,0 socialinė parama pinigais“.

_________________________________

3 priedas
Kita 2018 metais vykdyta veikla
Patikrinimai MP naudojančiuose ūkio subjektuose ir šių patikrinimų rezultatai
Atlikti patikrinimai 329 motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse, nustatyti 34 (10,3 proc.) pažeidimai. Daugiausia
pažeidimų nustatyta Tauragės (31,6 proc.), Vilniaus (19,2 proc.) ir Šiaulių (12,2 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 1655 MP (dinamometriniai raktai, stabdžių stendai, žibintų reguliavimo įtaisai, plastikiniai ąsočiai, padangų slėgmačiai ir kt.) 129 (7,8 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia tokių MP
naudojo Tauragės (27,7 proc.), Vilniaus (21,7 proc.) ir Šiaulių (10,9 proc.) apskrityse esančios motorinių
kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonės. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą
atlikti patikrinimą 166 (50,5 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 652 (39,4 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 348 medicinos ir bendrosios paskirties matavimo priemonių, naudojamų
sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninės, poliklinikos, pirminės sveikatos priežiūros centrai, ambulatorijose,
greitosios medicinos pagalbos stotys, klinikos, stomatologijos kabinetai), 18-oje (5,2 proc.) nustatyta pažeidimų. Daugiausia pažeidimų nustatyta Telšių (11,4 proc.), Kauno (8,3 proc.) ir Šiaulių (7,7 proc.) apskrityse
esančiose gydymo įstaigose. Iš viso buvo patikrintos 5923 MP, tame tarpe 4685 medicininės paskirties MP
(neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai, klausos charakteristikų matavimo prietaisai, kūno temperatūros matavimo prietaisai, akies tonometrai, pedaliniai ergometrai, svarstyklės), iš jų 85 (1,8 proc.) MP buvo
naudojamos be metrologinės patikros. Daugiausia tokių MP buvo naudojama Vilniaus (16,7 proc.) ir Šiaulių
(2,7 proc.) apskričių gydymo įstaigose. Patikrinus 1238 MP bendrosios paskirties (stikliniai termometrai, alkotesteriai, pipetės, higrometrai ir kt.), pažeidimų nenustatyta. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą
atlikti patikrinimą 92 (26,4 proc.) gydymo įstaigos pašalino pažeidimus, atliko 584 (9,9 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 92 juodųjų ir spalvotųjų metalų, kitų antrinių žaliavų supirkimo įmonėse,
7-ose (7,6 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (30 proc.) ir Panevėžio apskrityse. Iš patikrintų 364 MP (svarstyklės, radiacijos matuokliai ir kt.) 7 MP (1,9 proc.) neatitiko teisinės
metrologijos reikalavimų. Klaipėdos (6,7 proc.) ir Panevėžio (3,5 proc.) MP buvo naudojamos su pasibaigusia metrologine patikra. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 14 (15,2 proc.)
įmonių pašalino pažeidimus, atliko 36 MP (9,9 proc.) metrologinę patikrą.
Atliktas patikrinimas UAB ,,TELE2“, teikiančios mobiliojo telefoninio ryšio paslaugas ir atliekančios telefoninių pokalbių laiko apskaitą. Patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrovė mobiliųjų telefoninių pokalbių laiko apskaitai naudoja mobiliųjų telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemą ,,TELE2“ MTPLAS,
kurios metrologinės patikros galiojimas pasibaigęs.
Patikrinus UAB ,,Bitė Lietuva“, UAB ,,Tele2“ (pakartotinai) ir AB ,,Telia Lietuva“, pažeidimų naudojant mobiliųjų telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistemas nenustatyta.
Atlikti patikrinimai 50 medieną ruošiančiose ir apdirbančiose įmonių. Patikrintos 643 MP. Pažeidimų nenustatyta. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 4-ios ( 8,9 proc.)
įmonės pašalino pažeidimus, atliko 47 (8,3 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atliekant patikrinimus urėdijose ir išanalizavus pateiktą informaciją, nustatyta, kad naudojamas medienos tūrio nustatymui ir atsiskaitymui su medienos supirkėjais matavimo sistema, tačiau teisinis metrologinis patvirtinimas šiai sistemai nėra atliktas. Ekonominės veiklos vykdytojui pasiūlyta kreiptis į LR ūkio ministeriją dėl
matavimo sistemos teisinio metrologinio patvirtinimo galimybės ir pagrįstumo klausimo.
Atlikti patikrinimai 37 gamtinius išteklius eksploatuojančiose įmonėse (karjerai, durpynai, naftos, mineralinio vandens gavybos įmonės), 3-jose (8,1 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 366 MP
(automobilinės svarstyklės, automatinės svarstyklės-pakrovėjas, bunkerinės svarstyklės, vagonų svarstyklės,
elektroninės svarstyklės, metalinės matavimo ruletės, liniuotės, vandens skaitikliai, sietai, drėgmėmačiai,
manometrai, tūrio matuokliai, termometrai ir kt.) 3 (1,1 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, UAB ,,Sniegių karjeras“ (Rokiškis) (1 metai), UAB
,,Žvyrmeda“ (Rokiškio r.) MP (vandens skaitiklis, automatinės svarstyklės-pakrovėjas, automobilinės svarstyklės) buvo naudojamos su pasibaigusia metrologine patikra. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą
atlikti patikrinimą 4 (10,8 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 7 (1,9 proc.) MP (automobilinės elektroninės ir automatinės svarstyklės, automatinės svarstyklės – pakrovėjas, automobilinės svarstyklės) metrologinę patikrą. Viena įmonė įsigijo matavimo ruletę.
Atliktas patikrinimas AB ,,Klaipėdos nafta“ SDG terminale. Patikrintos 83 MP (dujų tūrio perskaičiavimo įtaisas, dujų analizatorius, dujų chromatografai, termometrai su ciferblatu, turbininis dujų skai-
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tiklis, manometrai, dujų detektoriai, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai, dujų analizatoriai), pažeidimų nenustatyta.
Atliktas patikrinimas AB ,,Klaipėdos laivų remontas“, nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 13 MP
(elektros energijos skaitikliai, elektromagnetinis debitomatis) 12 (92,3 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų.
Atlikti patikrinimai 19 gyvulių supirkimo įmonių ir skerdyklų. Patikrintos 82 MP (elektroninės
svarstyklės), pažeidimų nenustatyta. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 6
(31,6 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 26 (31,7 proc.) MP (elektroninės svarstyklės gyvuliams sverti, svarstyklės pepsinui sverti, termometras, laboratoriniai sietai mėsai, laboratoriniai tūrio matavimo indai)
metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 66 pieno supirkimo įmonėse ir pas 23 žalio pieno gamintojus (ūkininkus), 3jose pieno supirkimo įmonėse (ŽŪK ,,Pienas LT“, AB ,,Pieno žvaigždės“, ŽŪK „Suvalkijos pienas“) ir pas
1 pieno gamintoją nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 327 MP (pieno kiekio matavimo sistemos, neautomatinės svarstyklės, termometrai, areometrai, pieno šaldytuvai-talpyklos, srauto matuokliai, pieno matuokliai) 9
(2,8 proc.) MP (pieno kiekio matavimo sistemos, pieno šaldytuvas-talpykla, svarstyklės) buvo naudojamos
su pažeistais atliktos patikros apsauginiais polimeriniais lipdukais, neužplombuotos paskirtosios įstaigos patikros plombomis, be galiojančios metrologinės patikros. Nustatyta, kad ŽŪK „Suvalkijos pienas“ Valavičių
pieno supirkimo punkte naudojamų elektroninių svarstyklių paklaida buvo 1800 g (supirkėjo naudai). Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 5 (7,6 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko
9 (2,8 proc.) MP (elektroninių svarstyklių) metrologinę patikrą.
Patikrinta 12 miško, sodo, daržo gėrybių supirkėjų, 2-ji (16,7 proc.) nesilaikė teisinės metrologijos reikalavimų. Iš patikrintų 55 svarstyklių 2-jos (3,6 proc.) buvo naudojamos be metrologinės patikros.
Atlikti patikrinimai 10 AB ,,Litgrid“ filialų, 2-juose (20 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų
432 MP 4-ios (0,9 proc.) MP (daugiafunkcinis elektroninis elektros energijos skaitiklis ir 3 srovės matavimo
transformatoriai) buvo naudojamos be galiojančios metrologinės patikros.
Atlikti patikrinimai 25 kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonėse, 3-jose (12,0 proc.) nustatyti
pažeidimai. Iš patikrintų 199 MP (elektroninės automobilinės svarstyklės, automatinės pavienių produktų
svarstyklės, elektroninės svarstyklės-svoriniai dozatoriai, nivelyrai, teodolitai, tolimačiai (tacheometrai), metalinės liniuotės, ruletės, alkotesteriai, dozatoriai, manometrai ir kt.) 9 (4,5 proc.) MP (elektroninis tolimatis
(tacheometras), nivelyras, 1 m metalinė liniuotė, alkotesteriai, deguonies manometrai) buvo naudojamos be
metrologinės patikros (VĮ „Kelių priežiūra“ Vakarų regiono, Kretingos kelių tarnyba, VĮ „Kelių
ra“ Vakarų regiono Klaipėdos kelių tarnyba, VĮ Kelių priežiūra Panevėžio padalinys). Dėl išankstinio LMI
įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 8 (32,0 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 49 (25,0
proc.) MP (elektroninis tolimatis (tacheometras), nivelyrai, ruletės, teleskopinė ilgio matavimo liniuotė, manometrai, alkotesteriai, termometras, automobilių padangų slėgmatis ir kt.) metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 182 maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse švietimo (mokyklos, lopšeliaidarželiai, globos namai ir kt.) įstaigose, 16-oje (8,8 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Panevėžio (18,8 proc.) ir Klaipėdos (17,6 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 759 MP (svarstyklės, termometrai ir kt.) 22 (2,9 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia tokių MP buvo
naudojama Panevėžio apskrityje (11,7 proc.). Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 18 (9,9 proc.) įmonių pašalino pažeidimus, atliko 36 (4,7 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 8-iose transporto priemonių parkavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, nustatytas 1 (12,5 proc.) pažeidimas Vilniaus m. įmonėje (UAB ,,Stova“). Iš 58 parkavimo automatų, patikrintų
šešiose apskrityse, 4 (6,9 proc.) Vilniaus m. buvo naudojami be galiojančios metrologinės patikros.
Atlikti patikrinimai 274 degalų (benzino, dyzelino) degalinėse, 22-jose (8,0 proc.) iš jų nustatyti
pažeidimai. Atlikus 4131 MP būklės ir naudojimo kontrolę, nustatyta, kad 40 (1,0 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų (naudojamos be teisinio metrologinio patvirtinimo degalų įpylimo kolonėlės,
degalų talpyklos, metrolazdės). Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 9 (3,3
proc.) degalinės pašalino pažeidimus, atliko 42 (1,0 proc.) MP metrologinę patikrą.
Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 3 (0,3 proc.) dozatorių iš patikrintų 903, faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną ± 0,5 proc. paklaidą: degalai buvo įpilami vartotojų nenaudai esant dozavimo paklaidai 0,63 proc., 0,71 proc., 0,81 proc.
Atlikti patikrinimai 285 automobilinių dujų degalinėse, 35-iose (12,3 proc.) iš jų nustatyti pažeidimai. Atlikus 1376 MP būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 47 (3,4 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 24 (8,4 proc.) degalinių pašalino pažeidimus, atliko 76 (5,5 proc.) MP metrologinę patikrą.
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Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 25 (12,0 proc.) dozatoriai iš 208-ių tikrintų faktinė santykinė
tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną ±1,0 proc. paklaidą: per dozatorius automobilinės dujos buvo įpilamos vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms nuo 1,03 proc. iki 4,81 proc.
Atlikta 319 patikrinimų prekybos įmonėse (parduotuvės, parduotuvės degalinėse), 39-iose (12,2
proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Kauno (37 proc.), Telšių (31,6 proc.) ir Panevėžio (21,2 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 1255 MP (elektroninės svarstyklės, stikliniai termometrai) 115 (9,2
proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia tokių MP naudojo Kauno (29 proc.), Telšių (24,4 proc.) ir Panevėžio (7,4 proc.) apskrityse esančios prekybos įmonės. Dėl išankstinio LMI įspėjimo
apie planuojamą atlikti patikrinimą 30 (9,4 proc.) įmonių pašalino pažeidimus, atliko 40 (3,2 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 316 viešojo maitinimo įmonėse (kavinės, barai, valgyklos ir kt.), 35-iose
(11,1 proc.) nustatyti pažeidimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta Telšių (22,6 proc.), Tauragės (12,1 proc.)
ir Klaipėdos (12,7 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 1444 MP (įvairių tipų termometrai, matavimo taurelės,
elektroninės svarstyklės) 45 (3,1 proc.) MP buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus.
Daugiausia tokių MP naudojo Tauragės (5,8 proc.), Telšių (6,5 proc.) ir Klaipėdos ( 3,7 proc.) apskrityse
esančios maitinimo įstaigos. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 64 (20,3
proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 118 (8,2 proc.) MP metrologinę patikrą.
Patikrinti 413 turgaviečių ir lauko prekybos prekeiviai, 99 (24,0 proc.) nesilaikė teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia pažeidimų nustatyta Kauno (57,5 proc.), Panevėžio (50 proc. ) ir Vilniaus
(22,4 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 498 MP (elektroninės, ciferblatinės svarstyklės, stikliniai termometrai),
104 (20,9 proc.) MP buvo naudojamos su pasibaigusia metrologine patikra. Daugiausia tokių MP naudojo
Kauno (54,5 proc.), Vilniaus (21 proc.) ir Panevėžio (41 proc.) apskričių prekeiviai. Dėl išankstinio LMI
įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 8 (1,9 proc.) prekeiviai pašalino pažeidimus, atliko 9 (1,8 proc.)
MP metrologinę patikrą.
Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse ir lauko prekyboje atlikta 1186 svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė. Svarstyklių rodmenų paklaidos tiesioginio svėrimo metu neviršijo leidžiamų svėrimo paklaidų ribų, nurodytų Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento 3 lentelėje.
Atliekant rinkai tiekiamų ir naujai įsigytų matavimo priemonių rinkos priežiūrą pagal Matavimo priemonių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių,
2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai), patikrinti geriamąjį vandenį tiekiančiose įmonėse 16 šalto vandens skaitiklių, degalinės kuro pilstymo kolonėlės 22 dozatoriai, miškų urėdijose 57 ruletės ir 3 žerglės, kelių tiesimo įmonėje automatinės svarstyklės, pažeidimų nenustatyta. Vienos suskystintų dujų kolonėlės plombavimo schemoje nenurodyta vieta (skaičiuotuvo blokas), kurią gamintojas paženklino specialiu lipduku su užrašu ,,VOID IF REMOVED“. Dujų įpylimo kolonėlė
Wayne Fueling Systems dozatoriaus ir impulsų skaičiuotuvo numeriai neatitinka nurodytų techniniame pase
ir atitikties deklaracijoje, kolonėlei neatliktas atitikties įvertinimas notifikuotos įstaigos. Autoservisuose naudojami 3 padangų slėgmačiai iš kurių vienas neturėjo nurodyto matuojamo dydžio simbolio Pe. Nurodyta
kreiptis į šių MP pardavėjus.
Pagal Neautomatinių svarstyklių techninį reglamentą (EP ir Tarybos direktyva 2009/23/EB dėl neautomatinių svarstyklių, 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių
tiekimu rinkai) patikrintos 107 įmonės (parduotuvės, viešojo maitinimo įmonės, turgavietės) ir jose naudojamos naujai įsigytos neautomatinės svarstyklės (171), iš kurių 44 (25,7 proc.) neatitiko reglamento reikalavimų. Dėl nustatytų pažeidimų nurodyta kreiptis į svarstyklių pardavėjus.
Atlikti paskirtųjų įstaigų vykdomos veiklos paskyrimo srityse patikrinimai. Patikrinus 13 paskirtųjų įstaigų (UAB „Detagama“ Kauno tachografų dirbtuvė, UAB „Metrologinių patikrų centras“ Metrologijos laboratorija, UAB „Okreta“ tachografų dirbtuvė, UAB ,,EKS bandymų laboratorija“, UAB ,,Limeta“
medicinos technikos laboratorija, UAB „Scania Lietuva“ tachografų dirbtuvių skyrius, UAB ,,Transporto
vystymo grupė“, UAB „Detagama“ Klaipėdos tachografų dirbtuvė, UAB „Aloyzo Grigaliūno transportas“
tachografų dirbtuvė, UAB „Adampolis“ Marijampolės tachografų dirbtuvė, UAB „Kautra“ Vilniaus tachografų dirbtuvė, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Fesla“ Kalibravimo ir patikros laboratorija, VĮ Ignalinos AE Patikros ir kalibravimo laboratorija), kurios atlieka tachografų, degalinių kolonėlių, medicininės paskirties MP,
elektros energijos skaitiklių patikras, nustatyti veiklos trūkumai ir pažeidimai.
UAB „Detagama“ Kauno tachografų dirbtuvė, UAB „Okreta“ tachografų dirbtuvė, UAB „Detagama“ Klaipėdos tachografų dirbtuvė vykdoma veikla neatitinka teisės aktų keliamų reikalavimų. Nesilaikoma
Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto
tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo
tvarkos aprašo 22, 23 ir 26 p. reikalavimų. UAB „Scania Lietuva“ tachografų dirbtuvių skyrius Šiauliuose,
UAB ,,Transporto vystymo grupė“ tachografų dirbtuvė tikrinimo metu nustatyta, kad paskirtosios įstaigos
tikrintoje srityje nėra akredituotos.
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UAB „Metrologinių patikrų centras“ Metrologijos laboratorija atlikdama degalų ir dujų kolonėlių
patikrą nepildo degalų ir dujų kolonėlių techninių pasų, nesilaiko „Degalų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemos degalinėse. Bendroji patikros metodika BPM 6686068-26:2013“ 8.p. ir 9.p. ir 26.6.3.p. reikalavimų bei „Suskystintų naftos (propano-butano) dujų matavimo sistemos degalinėse. Bendroji patikros metodika BPM 8871101-35:2013 7 p., 8 p. ir 30.1 p. reikalavimų. Nustatyta, kad UAB „Naftos dujos“ dujų degalinėje (Žemaitijos g. 69, Mažeikiai) paskirtosios įstaigos darbuotojai neįrašė dujų kolonėlės LPG 6000 P
Nr. 15423A techniniame pase įrašo apie dozatoriaus keitimą bei jo numerio (buvo Nr. 10099, sumontuotas
Nr. 2898). 2018 m. kovo 13 d. patikros sertifikatuose MPC-2018-389 ir MPC-2018-388 nėra nurodyti kolonėlės dozatorių numeriai, kyla neaiškumas, kurių dozatorių buvo atlikta patikra. LMI Kauno apskrities skyrius nustatė, kad daugumoje dujų kolonėlių nėra dozatorių numerių. Rekomenduota, kad paskirtoji įstaiga
dujų kolonėlių dozatoriams (kurie neturi numerio) taip pat suteiktų identifikavimo numerius.
Atlikti 66 patikrinimai kituose įvairiuose objektuose (geriamojo vandens tiekimo įmonėse, gyvulių supirkimo įmonėje, gydymo įstaigoje ir kt., 12-oje (18,2 proc.) tikrintų objektų nustatyti pažeidimai.
48 patikrinimai atlikti pagal gautus 46 vartotojų ir ūkio subjektų skundus, prašymus. Tikrinti
butuose įrengti karšto ir šalto vandens skaitikliai, šilumos skaitiklis, naftos produktų kolonėlės, suskystintų
dujų kolonėlės, svarstyklės, termometrai, manometrai, elektros energijos skaitikliai, žerglės, transporto priemonių parkavimo aparatai. 23 atvejais (47,9 proc.) nustatyti pažeidimai.
Atlikta 15 patikrinimų kartu su kitomis institucijomis, patikrinta 19 ūkio subjektų: kartu su
Lietuvos transporto saugos administracijos Transporto veiklos priežiūros departamento Kauno skyriaus atstovais – autoservisuose, kartu su Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – akių ligų klinikoje, kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybos Radviliškio, Šiaulių ir Vilkaviškio skyrių atstovais – gyvulių supirkimo įmonėse, turgavietėse ir pieno supirkimo
įmonėse, kartu su Vilniaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus atstovais – turgavietėse, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos prašymu, dalyvaujant LR STT Panevėžio valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Ikiteisminio tyrimo skyriaus atstovams, – UAB ,,Pasvalio autobusų parkas“ degalinėje, VVTAT prašymu atliktas patikrinimas degalinėje. Tikrintuose objektuose nustatyti 3 metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimai.
Taip pat LMI inspektoriai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais 39 kartus vyko į etilo alkoholio ir alkoholio produktų gamybos įmones atlikti skaitiklių ir išpilstymo linijų jungčių plombavimo
bei plombavimo schemų derinimo darbų.
Fasuotų prekių kiekio patikrinimai ir patikrinimų rezultatai
Patikrinta 21 pašarus fasuojanti/tiekianti įmonė (atlikti 67 patikrinimai), 4-iose (19,0 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 2962-jų pakuočių 93-jų (3,1 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „Joniškio grūdai“ – 15,6 proc., UAB „Magnum veterinarija“ – 9,5
proc., AB „Kauno grūdai“ (Kaunas) – 8,4 proc., AB „Kauno grūdai“ (Alytus) – 6,0 proc. Palyginti su
2008 m. atliktų patikrinimų rezultatais, pašarus fasuojančiose/tiekiančiose įmonėse situacija pagerėjo, t. y.
pažeidimų sumažėjo nuo 11,6 proc. iki 3,1proc.
Patikrintos 27 statybines medžiagas fasuojančios/tiekiančios įmonės (atlikti 69 patikrinimai), 7iose (26,0 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 2916-os jų pakuočių 346-ių (11,9 proc.) neigiami kiekio
nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „KREISEL VILNIUS“–30,8 proc., UAB
„KaFas“ – 28,3 proc., UAB „Silbeta“ – 20,9 proc., UAB MV „Stimelit“ – 11,2 proc., AB „SKV“ – 9,5 proc.,
UAB „Sakret LT“ – 9,3 proc. ir UAB „Senukų prekybos centras“ – 6,7 proc. Palyginti su 2014 m. atliktų patikrinimų rezultatais, statybines medžiagas fasuojančiose/tiekiančiose įmonėse situacija pagerėjo, t. y. pažeidimų sumažėjo nuo 19,4 proc. iki 11,9 proc.
Patikrintos 23 prieskonius fasuojančios/tiekiančios įmonės (atlikti 84 patikrinimai), 3-jose (13,0
proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 6197-ių jų pakuočių 70-ies (1,1 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai
viršijo leistinus. Daugiausia kiekio neatitikimų nustatyta: UAB „Spaisvilė“ – 6,0 proc., UAB „Valgeda“ –
7,7 proc., UAB „Sveko“ – 1,9 proc. Palyginti su 2012 m. atliktų patikrinimų rezultatais, prieskonius fasuojančiose/tiekiančiose įmonėse situacija pagerėjo, t. y. pažeidimų sumažėjo nuo 9,9 proc. iki 1,1proc.
Patikrinta 20 kavą fasuojančių / tiekiančių įmonių (atlikti 35 patikrinimai). Patikrintos 6197-ios
jų pakuočių, kiekio pažeidimų nenustatyta.
Patikrintos 7 sumuštinius (submarinus ir kt.) gaminančios/tiekiančios įmonės (atlikti 59 patikrinimai), 2-jose (28,6 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 1628-ių jų pakuočių 49-ių (3,0 proc.) neigiami
kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „Kart prekyba“ – 4,5 proc. ir UAB
„Margiris“ – 4,3 proc. Palyginti su 2014 m. atliktų patikrinimų rezultatais, sumuštinius gaminančiose/tiekiančiose įmonėse situacija nepakito.
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Patikrinta 11 valgomuosius ledus fasuojančių/tiekiančių įmonių (atlikti 75 patikrinimai), 5-iose
(45,5 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 5923-jų jų pakuočių 101-os (1,7 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „Art Glacio“ – 4,8 proc., AB „Klaipėdos pienas“
– 3,6 proc., UAB „Rivona“ – 2,8 proc., UAB „ICECO ledai“ – 2,5 proc., AB „Premia KPC“ – 1,7 proc., AB
„Pieno žvaigždės“ – 1,6 proc.
Patikrintos 24 suskystintas buitines dujas fasuojančios įmonės (atlikti 72 patikrinimai), 9-iose
(37,5 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 905-ių dujų balionų 119-os (13,1 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Daugiausia kiekio neatitikimų nustatyta: UAB „Deguva“– 93,8 proc., UAB „Gazimpeksas“ SDPP – 42,9 proc., UAB „Madalva“ – 35,3 proc., UAB „Naftos dujos“ –32,3 proc., UAB „Dujalva“
– 24,2 proc., UAB „Evirinos prekyba“ – 22,9 proc., UAB „Jozita“– 18,5 proc., UAB „Dujų spektras“ ir kt.
Palyginus su 2017 m. atliktų patikrinimų rezultatais, situacija dujas fasuojančiose įmonėse nepakito.
Patikrinta 16 arbatžoles fasuojančių ir tiekiančių įmonių (atlikti 67 patikrinimai), 2-jose (12,5
proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 2548-ių pakuočių 133-jų (5,2 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „Delema“ – 37,5 proc. ir UAB „Deilena“ – 17,5 proc.
Patikrinta 13 virves / siūlus fasuojančių ir tiekiančių įmonių (atliktas 71 patikrinimas), 6-iose
(46,2 proc.) nustatyti pažeidimai. Iš patikrintų 2730-ies pakuočių 427-ių (15,6 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „Savingė“– 100,0 proc., AB „Lytagra“ – 96,7
proc., AB ,,Linas" – 33,8 proc., UAB „Žemaičių virvės“ – 17,7 proc., UAB „Kesko Senukai Lithuania“ –
15,4 proc. ir UAB „Duguva“ – 12,7 proc.
Atliktas 121 patikrinimas kitose įvairiose įmonėse. Tikrinti konditerijos gaminiai, vaisiai, daržovės, duonos ir pyrago gaminiai, valgomieji ledai, žuvies gaminiai, šaldyta žuvis, žuvies konservai, mėsos
gaminiai, medus, medaus gaminiai, saldainiai, riešutai, šokoladas, margarinas, arbata, pieno produktai, margarinas, alkoholiniai gėrimai, sėklos, pašarai, gyvūnų ėdalas, buitinė chemija, veterinariniai vaistai ir kt. Iš
patikrintų 11980 produktų pakuočių 619-os (5,2 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus.
Nustatyti UAB „Zoobalt“ ir UAB „Royal Canin Lithuania“ gaminamų pašarų pakuočių ženklinimo
neatitikimai Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento reikalavimams. UAB „Ostsee Fisch Kretinga“, UAB „Akvatera“ ir UAB „Švenčionių vaistažolės“ produkciją ženklina „e“ ženklu negavus LMI ar
kitos ES valstybės narės kompetentingos įstaigos leidimo.
49 patikrinimai atlikti, atliekant fasuotų prekių kiekio bandymus, kuriuos atliko pagal LST EN
ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus akredituotas LMI Matavimų ir tyrimų skyrius. Tikrinta šaldyta
žuvis, žuvies konservai, sūris, maisto papildai, padažai, konservuoti vaisiai, sultys, gira, alus, stiprieji alkoholiniai gėrimai, sėklos, veterinariniai vaistai, kosmetikos gaminiai, buitinė chemija, statybinės medžiagos,
autochemijos gaminiai ir kt. Nustatyta 15 (30,6 proc.) prekių kiekio pažeidimų.
13 patikrinimų atlikta pagal 9 gautus vartotojų ir ūkio subjektų skundus, prašymus. Tikrinti 8ių rūšių fasuotų produktų kiekiai: sėklinės bulvės, mėsos gaminiai, duona, bandelės, šaldyta žuvis, grybai,
žolės granulės, metalo gaminiai. 9 atvejais (69,2 proc.) nustatyti produktų kiekio pažeidimai.
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