PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro
2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr.4-428

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
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Misija
Apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, o šalies rinką
nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių.
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.
Rodiklis
Patikrintų ūkio subjektų, besilaikančių metrologijos srities teisės aktų
reikalavimų, dalis, palyginti su visais patikrintais ūkio subjektais

Planuojama
reikšmė
2020 m.
98,7

Atsiskaitymo
terminas,
ketv.
IV

Siekiami veiklos rezultatai
Rodiklis
1. Patikrintų matavimo priemonių naudotojų ir už gaminamas bei rinkai
tiekiamas fasuotas prekes atsakingų asmenų, nepažeidžiančių teisinės
metrologijos reikalavimų, dalis per metus, proc.
2. Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių, atitinkančių teisinės
metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc.
3. Degalų (benzino, dyzelino) ir automobilinių dujų degalinių,
atitinkančių teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per
metus, proc.
4. Ūkio subjektų, kurių tiekiamų rinkai fasuotų prekių kiekis atitinka
teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus,
proc.
5. Rizikingiausių ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais
patikrinimais, proc.
6. Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis,
palyginti su visais patikrinimais, proc.
7. Patikrinimų, atliekamų taikant kontrolinius klausimynus, dalis,
palyginti su visais patikrinimais, proc.
8. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam
ūkio subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.
9. Viešai skelbiama ketvirtinė informacija apie planinius patikrinimus,
kartais per metus
10. 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.
11. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad Lietuvos metrologijos
inspekcijos (toliau – LMI) konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti
teisės aktus ir jų laikytis, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio
subjektais, proc.
12. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai
padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis,
palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc.
13. Apklaustųjų 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

Planuojama
reikšmė
2020 m.
85,8

Atsiskaitymo
terminas,
ketv.
IV

90,5

IV

89,0

IV.

76,0

IV

75,1

I–IV

24,9

I–IV

81,5

I–IV

90,0

I–IV
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I–IV

65,5

I–IV

99,2

I–IV

99,2

I–IV

99,5

I–IV
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subjektais, proc.
14. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų rizikos vertinimui,
planavimui ir analizei, dalis, proc.
15. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų konsultavimui, informavimui
ir prevencijai, dalis, proc.
16. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų fiziniams patikrinimams,
dalis, proc.
17. Planinių patikrinimų trukmė, minutėmis

18,5

I–IV

29,4

I–IV

52,1

I–IV

81

I–IV

Svarbiausi 2020 m. darbai
1. Įgyvendinant 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos
metrologijos įstatymo pakeitimus ir siekiant tinkamai pasirengti atlikti naujas funkcijas, susijusias
su ekonominių sankcijų skyrimu juridiniams asmenims, parengti:
1.1. metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolo formą ir metrologijos srities
teisės aktų pažeidimo protokolo surašymo taisykles (2020 m. balandžio 30 d.);
1.2. naują Poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams tvarkos aprašą (2020 m.
balandžio 30 d.);
1.3. LMI nuostatų pakeitimo projektą ir pateikti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijai (toliau – EIM) tvirtinti (2020 m. II ketv.).
2. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Viešojo
sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo
gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo“, 29.2 papunkčio nuostatas, parengti LMI administracijos struktūros pakeitimo
projektą ir pateikti EIM tvirtinti (2020 m. gegužės 31 d.).
3. Siekiant užtikrinti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu ir
nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrą, įvertinti, kaip jie laikosi metrologijos srities teisės
aktuose nustatytų reikalavimų (patikrinti ne mažiau 70 proc. šią veiklą vykdančių ūkio
subjektų) (2020 m. IV ketv.).
4. Užtikrinti LMI Matavimų ir tyrimų skyriaus veiklos, akredituotos pagal
standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, vykdymą (vidiniai palyginimai,
tarpiniai patikrinimai, vidiniai patikrinimai, horizontalūs, vertikalūs, rezultatyvumo
vertinimo auditai ir kt.), pasirengti Nacionalinio akreditacijos biuro planinės veiklos
priežiūros vizitui ir jo metu nustačius neatitikčių, atlikti taisomuosius veiksmus (2020 m.
IV ketv.).
5. Parengti teisės aktų, susijusių su atlyginimo už LMI teikiamas kasos aparatų
sertifikavimo ir ekspertizės paslaugas nustatymu, projektus ir darbo tvarka suderinus juos
su suinteresuotomis institucijomis pateikti EIM (2020 m. birželio 30 d.).

Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių: 1007,0 tūkst. Eur. Iš jų 977,0 tūkst.
Eur (valstybės biudžetas, asignavimų valdytoja – EIM), 30,0 tūkst. Eur (valstybės biudžetas –
biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, asignavimų valdytoja – EIM).
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Žmogiškieji ištekliai:
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos
2 d. įsakymo Nr. 4-408 ,,Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
pavaldžiose ir ekonomikos ir inovacijų 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, pareigybių skaičiaus
patvirtinimo“ 1.1 papunktį, LMI patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 47 pareigybės.
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LMI 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS PAGAL ĮSTAIGOS VEIKSMUS, ATSAKINGUS VYKDYTOJUS IR VYKDYMO TERMINUS
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas
01-05-03-01-16
Įgyvendinti
valstybės
politiką
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 įstaigų, mokesčių administratorių,
muitinės įstaigų ir pašto paslaugų teikėjų
atliekamoms operacijoms;
- atliekant matavimus teisėsaugos bei
valstybės valdymo ir priežiūros institucijų
pavedimu

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai
Pavadinimas ir
Planinė
mato vienetas
reikšmė

1.1. Atliktų
planinių matavimo
priemonių būklės ir
naudojimo
patikrinimų
skaičius, vnt.
1.2. Atliktų
matavimo
priemonių būklės ir
naudojimo
patikrinimų, apie
kuriuos iš anksto
nepranešama
tikrinamam ūkio
subjektui, skaičius,
vnt.

2376:
594
594
594
594
264:
66
66
66
66

Atsakingi vykdytojai

Lietuvos metrologijos
inspekcijos viršininko
pavaduotoja
Natalija Bražunienė,
Teisinės metrologijos ir
ekspertizės skyriaus
viršininkas
Simonas Bužinskas,
teritorinių padalinių
viršininkai ir inspektoriai

Vykdymo
terminas,
ketv.

I–IV:
I
II
III
IV
I–IV:
I
II
III
IV

tūkst. eurų
Asignavimai ir
finansavimo
šaltinis

671,9
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja
EIM)
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2. Gaminamų ir rinkai tiekiamų fasuotų 2.1. Atliktų
prekių kiekio kontrolė
planinių prekių
kiekio patikrinimų
skaičius, vnt.

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

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

2.2. Atliktų prekių
kiekio patikrinimų,
apie kuriuos iš
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
4.1. Suorganizuotų
informaciniųkonsultacinių
renginių skaičius,
vnt.
5.1. Suorganizuotų
informaciniųkonsultacinių
renginių skaičius,
vnt.
5.2. Konsultuotų
ūkio subjektų
skaičius, vnt.

675:
169
169
169
168
75:
19
19
19
18

Lietuvos metrologijos
inspekcijos Matavimų ir
tyrimų skyriaus viršininkė
Nijolė Maziliauskaitė,
Matavimų ir tyrimų skyriaus
vyriausieji specialistai,
teritorinių padalinių
viršininkai ir inspektoriai

I–IV:
I
II
III
IV
I–IV:
I
II
III
IV

168,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

45:
11
12
11
11

Lietuvos metrologijos
inspekcijos Teisinės
metrologijos ir ekspertizės
skyriaus viršininkas
Simonas Bužinskas,
teritorinių padalinių
viršininkai

I–IV:
I
II
III
IV

15,2
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

3:
1
1
1

Teritorinių padalinių
viršininkai

II–IV:
II
III
IV

4,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

42:
10
11
10
11
1000:
250
250
250

Lietuvos metrologijos
inspekcijos viršininko
pavaduotoja
Natalija Bražunienė,
Teisinės metrologijos ir
ekspertizės skyriaus
viršininkas Simonas
Bužinskas,
Matavimų ir tyrimų skyriaus

I–IV:
I
II
III
IV
I–IV:
I
II
III

38,5
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)
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5.3. Kartu su
kitomis ūkio
subjektų veiklos
priežiūrą
atliekančiomis
institucijomis
vartotojams
suorganizuotų
bendrų
informavimo ir
konsultavimo
renginių skaičius,
vnt.
6. Vartotojų skundų dėl jų teisių pažeidimų 6.1. Išnagrinėtų
teisinės metrologijos srityje nagrinėjimas
vartotojų skundų
dalis, palyginti su
visais gautais
vartotojų skundais,
proc.

7.
Žiniasklaidos
informavimas apie
rezultatus

ir
atliktų

visuomenės 7.1. Parengtų ir
patikrinimų žiniasklaidos
priemonėse
išspausdintų ar
internete paskelbtų
informacinių
pranešimų,
dalyvavimo radijo ir
televizijos
laidose skaičius, vnt.
8. LMI Matavimų ir tyrimų skyriaus 8.1. Atliktų LMI

250
4:
2
2

viršininkė Nijolė
Maziliauskaitė,
teritorinių padalinių viršininkai

IV
III–IV:
III
IV

100

Lietuvos metrologijos
inspekcijos viršininko
pavaduotoja
Natalija Bražunienė,
Teisinės metrologijos ir
ekspertizės skyriaus
viršininkas Simonas
Bužinskas,
Matavimų ir tyrimų skyriaus
viršininkė Nijolė
Maziliauskaitė,
teritorinių padalinių
viršininkai
Lietuvos metrologijos
inspekcijos viršininkas
Domas Vasiliauskas,
viršininko pavaduotoja
Natalija Bražunienė,
Matavimų ir tyrimų skyriaus
viršininkė Nijolė
Maziliauskaitė,
teritorinių padalinių
viršininkai
Lietuvos metrologijos

I–IV

8,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

I–IV:
I
II
III
IV

10,8
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

I

1,5

22:
5
6
6
5

5
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kokybės vadybos sistemos pagal LST EN Matavimų ir tyrimų
ISO/IEC 17025:2018 standartą palaikymas skyriaus vidaus
auditų skaičius, vnt.
8.2. Išduotas naujas
arba pratęstas
galiojantis
akreditavimo
pažymėjimas,
teigiamai įvertinus
LMI Matavimų ir
tyrimų skyriaus
kokybės sistemą
pagal LST EN
ISO/IEC 17025:2018
standartą
9.
Pasiūlymų
atsakingoms
ir 9.1. Iniciatyvų
suinteresuotoms institucijoms dėl teisinę (parengtų
metrologiją reglamentuojančių teisės aktų pasiūlymų dėl
tobulinimo ir įgyvendinimo teikimas
teisinę metrologiją
reglamentuojančių
teisės aktų
tobulinimo),
siekiant mažinti
nepagrįstus,
neproporcingus
ūkinės veiklos
suvaržymus,
skaičius, vnt.
9.2. Parengtų
pranešimų
valstybės ir kitoms
institucijoms apie jų
reguliavimo
srityse atliktus
patikrinimus ir
nustatytus
pažeidimus
(nurodyti

1

inspekcijos Matavimų ir
tyrimų skyriaus viršininkė
Nijolė Maziliauskaitė
Lietuvos metrologijos
inspekcijos Matavimų ir
tyrimų skyriaus viršininkė
Nijolė Maziliauskaitė

IV

(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

1,2
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

4:
1
1
1
1

Lietuvos metrologijos
inspekcijos viršininkas
Domas Vasiliauskas,
viršininko pavaduotoja
Natalija Bražunienė,
Teisinės metrologijos ir
ekspertizės skyriaus
viršininkas Simonas
Bužinskas,
Matavimų ir tyrimų skyriaus
viršininkė Nijolė
Maziliauskaitė

I–IV:
I
II
III
IV

12:
3
3
3
3

Lietuvos metrologijos
inspekcijos viršininkas
Domas Vasiliauskas,
viršininko pavaduotoja
Natalija Bražunienė,
Teisinės metrologijos ir
ekspertizės skyriaus
viršininkas Simonas
Bužinskas,
Matavimų ir tyrimų skyriaus

I–IV:
I
II
III
IV
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problemas ar
pateikti pasiūlymų
dėl jų pašalinimo)
skaičius, vnt.
10. Etaloninės metrologinės įrangos 10.1. Atliktų
patikros ir kalibravimo paslaugų pirkimas
matavimo
priemonių
metrologinių patikrų
skaičius, vnt.
10.2. Atliktų
matavimo priemonių
kalibravimų
skaičius, vnt.
11.
LMI
tobulinimas

darbuotojų

kvalifikacijos 11.1. Darbuotojų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose
(seminaruose,
mokymuose,
konferencijose) ir kt.,
skaičius
12. Bendradarbiavimas su Europos 12.1. Dalyvavimo
Sąjungos ir trečiųjų šalių metrologinės WELMEC darbo
priežiūros institucijomis, dalyvavimas grupių posėdžiuose
WELMEC (Europos bendradarbiavimo skaičius, vnt.
teisinės metrologijos srityje organizacija)
veikloje
13. Kasos aparatų ekspertizių atlikimas:
13.1. Atliktų
- naujų kasos aparatų ekspertizė dėl jų ekspertizių dėl
atitikties
techniniams
reikalavimams, atitikties
siekiant įtraukti į leidžiamų naudoti kasos keliamiems
aparatų ir pardavimo (paslaugų teikimo) techniniams
automatų sąrašą (toliau – sąrašas);
reikalavimams
- įtrauktų į sąrašą kasos aparatų darbo skaičius, vnt.
programų ar konstrukcijos pakeitimų
įteisinimo ekspertizė;

viršininkė Nijolė
Maziliauskaitė

13:
0
1
5
7
217:
0
125
28
64
36:
12
8
6
10

Lietuvos metrologijos
inspekcijos Teisinės
metrologijos ir ekspertizės
skyriaus viršininkas
Simonas Bužinskas

3
1
1
1

Lietuvos metrologijos
inspekcijos viršininkas
Domas Vasiliauskas,
Matavimų ir tyrimų skyriaus
vyriausioji
specialistė Olga Mičinskaja
Lietuvos metrologijos
inspekcijos Teisinės
metrologijos ir ekspertizės
skyriaus viršininkas
Simonas Bužinskas,
Teisinės metrologijos ir
ekspertizės skyriaus
vyriausiasis specialistas
Gintaras Narušis

26:
6
6
7
7

Lietuvos metrologijos
inspekcijos Bendrųjų reikalų
skyriaus vyresnioji patarėja
Aistė Zuokienė

I–IV:
I
II
III
IV
I–IV:
I
II
III
IV
I–IV:
I
II
III
IV

4,4
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

II–IV:
II
III
IV

9,5
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

I–IV:
I
II
III
IV

37,5
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM),
30,0
(valstybės
biudžetas –
biudžetinių

6,5
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – EIM)
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- naujų pardavimo (paslaugų teikimo)
automatų aparatų ekspertizė dėl jų
atitikties
techniniams
reikalavimams,
siekiant įtraukti į leidžiamų naudoti aparatų
sąrašą;
- įtrauktų į sąrašą pardavimo (paslaugų
teikimo) automatų darbo programų ar
konstrukcijos
pakeitimų
įteisinimo
ekspertizė;
- kasos aparatų priežiūros įmonių
dokumentų ekspertizė, siekiant išduoti ar
panaikinti
kasos
aparatų
priežiūros
įmonių sertifikatus;
- kasos aparatų priežiūros įmonių
sertifikatų papildymo ekspertizė;
- kasos aparatų priežiūros įmonės
specialistų dokumentų ekspertizė, siekiant
išduoti kasos aparatų priežiūros specialistų
sertifikatus;
- kasos aparatų priežiūros specialistų
sertifikatų papildymas naujais kasos aparatų
modeliais.

13.2. Išduotų kasos
aparatų
priežiūros
sertifikatų ir jų
papildymo skaičius,
vnt.

110:
25
30
25
30

I–IV:
I
II
III
IV

įstaigų pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja – EIM)

Iš viso: 1007,0
Iš jo: valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – EIM), 977,0
valstybės biudžetas – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, asignavimų valdytoja – EIM
30,0
____________________________

