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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 prekių (maisto, 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 2007 m. LMI įsteigtas Matavimų ir tyrimų skyrius, kuris akredituotas pagal
naujos redakcijos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 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
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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.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. Inspekcijai pavestos naujos funkcijos – kasos aparatų sertifikavimas ir
ekspertize.
Finansinis planas
Inspekcijos veikloms įgyvendinti 2019 m. kovo 29 d. ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr.
4-219 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas 963,0 tūkst.
Eur finansinis planas (valstybės biudžeto lėšos). 2019 metais valstybės biudžeto asignavimai buvo
perskirstyti. Patikslintas 2019 m. finansinis planas (valstybės biudžeto lėšos) – 953,2,0 tūkst. Eur.
2019 metais veiklai vykdyti panaudota 942,8 tūkst. Eur arba 98,9 proc. skirtų asignavimų.

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ekonomikos ir
inovacijų ministerija)

963,0
953,2
942,8

Patvirtintas planas

Patikslintas planas

Įvykdymas

1 pav. 2019 metų patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. eurų
Žmogiškieji ištekliai
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu 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“ LMI patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 47 pareigybės. 2019 m. gruodžio 31 d.
faktiškai dirbo 40 darbuotojų.
II SKYRIUS
2019 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
2019 metų
planas
faktas
Laiku pašalintų matavimo priemonių ir matavimo
98,6
99,97
indų naudojimo ar tiekimo rinkai bei fasuotų prekių
2019 m. pakartotinio patikrinimo
gamybos, importo ar pardavimo pažeidimų,
metu nustatytas 1 laiku nepašalintas
nustatytų ūkio subjektų patikrinimų metu skaičius,
pažeidimas
palyginti su nustatytais pažeidimais, proc.
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Siekdama įgyvendinti strateginį tikslą, Inspekcija 2019 metais atliko 3588 (1,1 proc. daugiau negu
buvo planuota) patikrinimus, kurių metu nustatė 595 pažeidimus (16,6 proc. nuo bendro patikrinimų
skaičiaus):

2822 matavimo priemonių (toliau – MP) naudotojų patikrinimai, kurių metu nustatyti
286 pažeidimai (10,1 proc. nuo atliktų patikrinimų skaičiaus);
– 9 patikrinimai MP patikrai atlikti paskirtosiose įstaigose, kurių metu 3-iose (33,3 proc.) nustatyti
veiklos trūkumai ir pažeidimai;

757 fasuotų prekių kiekio patikrinimai, kurių metu nustatyti 309 pažeidimai (40,8 proc. nuo
bendro patikrinimų skaičiaus).
2019 m. atliktų ūkio subjektų patikrinimų rezultatai pateikti veiklos ataskaitos 3 priede.
Vis dar didelį pažeidimų skaičių fasuotų prekių pardavimo srityje lėmė didelis tikrinto smulkaus
verslo skaičius ir platus jų parduodamų prekių asortimentas bei kiekio fasuotėse (vardinių kiekių) įvairovė.
Fasuotų prekių pardavėjai tiesiogiai neatsako už jiems tiekiamų fasuotų prekių kiekio pakuotėse
neatitikimus. Už rinkai tiekiamų prekių atitiktį metrologiniams reikalavimams tiesiogiai atsako fasuotų
prekių gamintojai bei importuotojai. Fasuotų prekių gamintojų buvo patikrinta 373, nustatyti 75 pažeidimai
(20,1 proc. nuo atliktų gamintojų ir importuotojų skaičiaus). Inspekcijai nustačius fasuotų prekių kiekio
neatitikimus, prekybos įmonės pašalina reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos ir grąžina jas
gamintojui.
Prekių kiekio pakuotėse 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 nepateikia MP periodinei patikrai, MP naudojamos
nesilaikant gamintojo parengtų techninių MP aprašų ir kt.
Vykdant nustatytų pažeidimų pašalinimo stebėseną, buvo atlikti 88 pakartotiniai patikrinimai, kurių
metu nustatytas 1 (1,1 proc.) pažeidimas. Pažeidimai po pakartotinių patikrinimų buvo pašalinti.
Iš viso 159-iems atsakingiems asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus skirta
6270 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, kurių atsakingiems atstovams
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 314 (12,3 proc.) įspėtų apie
patikrinimą ūkio subjektų pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį, atliko metrologines patikras
709 (4,7 proc. nuo patikrintų 15136 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 119 įmonių, nebuvo bausta nei viena įmonė jos pirmaisiais veiklos metais, nes LMI
2011 metais pritarė 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. 2019 metais veiklą pradėjusiems ūkio
subjektams įteiktos 145 Deklaracijos.
Svarbiausi veiklos rezultatai
2 lentelė
Svarbiausių veiklų įgyvendinimo
rodikliai

planas

2019 metų
faktas
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1. Patikrintų matavimo priemonių
naudotojų ir už gaminamas bei rinkai
tiekiamas fasuotas prekes atsakingų
asmenų, nepažeidžiančių teisinės
metrologijos reikalavimų, dalis,
proc.

85,2

88,7
Per 2019 m. patikrinus 3195 matavimo priemonių
naudotojus ir už gaminamas bei rinkai tiekiamas
fasuotas prekes atsakingus ūkio subjektus, nustatytas
361 pažeidimas (t. y. 11,3 proc.).
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 314 tikrintų ūkio subjektų (12,3 proc. įspėtų apie
patikrinimą) pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d.
laikotarpį.
Fasuotų prekių kiekio srityje pažeidimų nustatoma
daugiau. Pažeidimų buvo nustatyta tikrinant fasuotą
kietą kurą, suskystintas buitines dujas balionuose,
druską, daržoves, miltus ir kt. prekes. Iš viso patikrinus
373 įvairių maisto ir ne maisto prekių gamintojus
(fasuotojus), 75 (20,1 proc.) gamintojai pažeidė fasuotų
prekių kiekio reikalavimus.

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

90,5

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.

88,9

95,7
Surinkta informacija iš 63 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 281 tūkst. šalto vandens skaitiklių.
Bendrovė 2019 m. įrengė 13,0 tūkst. naujų skaitiklių ir
iš viso naudojo 91,0 proc. skaitiklių su galiojančia
metrologine patikra. 2018 m. įrengė per 47 tūkst. naujų
skaitiklių ir iš viso naudojo 88,7 proc. skaitiklių su
galiojančia metrologine patikra. 2017 m. bendrovė
naudojo 71,7 proc., o 2016 m. naudojo tik 52,2 proc.
vandens skaitiklių su galiojančia patikra.
90,9
Patikrinus 416 degalų (benzino, dyzelino) ir
automobilinių dujų degalinių, 38-iose (9,1 proc.)
degalinėse nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų
pažeidimų.
79,9
298 ūkio subjektų (iš patikrintų 373) fasuotų prekių
kiekis atitiko teisinės metrologijos reikalavimus.

6. Vidutinio ar mažo rizikingumo
ūkio subjektų patikrinimų dalis,
palyginti su visais patikrinimais,
proc.
7. Patikrinimų, atliekamų naudojant

24,9

75,0

75,1

80,4

75,3
Vadovaujantis LMI taikomomis rizikos vertinimo
procedūromis, didžiausias dėmesys buvo skiriamas
rizikingiausiems ūkio subjektams.
Rizikos buvo vertinamos Inspekcijos viršininko įsakymu
patvirtintu LMI veiklos optimizavimo ir vertinimo
kriterijų aprašo nuostatomis.
24,7
Atsižvelgiant į tai, kad didžiausias dėmesys buvo
skiriamas rizikingiausiems ūkio subjektams, mažiau
buvo tikrinami vidutinės ir mažos rizikos ūkio subjektai.
86,6
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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 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 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.

90,0

4

65,2

3107 patikrinimai buvo atlikti veiklos srityse, kurioms
tikrinti jau parengti kontroliniai klausimynai (parengti ir
Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtinti 35 kontroliniai
klausimynai).
90,0
Atlikti 369 (10,0 proc. nuo atliktų patikrinimų)
neplaniniai patikrinimai pagal gautus skundus, VMI,
VEI ir kitų institucijų kvietimu, pakartotinių patikrinimų
ir kt. atvejais.
4
Paskelbti 2019 m. I, II, III ir IV ketv. darbo planai.
Ūkio subjektų mėnesio patikrinimų planai buvo
skelbiami LMI interneto svetainėje kas mėnesį.
66,4
Atlikti 369 neplaniniai patikrinimai pagal gautus
skundus, VMI, VEI ir kitų institucijų kvietimu,
pakartotinių patikrinimų ir kt. atvejais. Nustatyti 245
(66,4 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 119 ūkio
subjektų, 34 (28,6 proc. patikrintų) pažeidė teisinės
metrologijos reikalavimus, tačiau baudos jiems nebuvo
skirtos.

17,3

17,3

28,9

28,9
Organizuoti konsultavimo renginiai, individualiai
konsultuoti ūkio subjektai, parengti informaciniai
pranešimai valstybės ir kitoms institucijoms. LMI
atstovai su pranešimais dalyvavo 4-iuose renginiuose
KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Metrologijos
institute, išspausdinti 24 straipsniai, radijo stoties M-1
žurnalistė kalbino viršininką apie LR Seime pateiktą
įstatymo projektą dėl baudų didinimo ir sankcijų
įvedimo.
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15. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių,
skirtų fiziniams patikrinimams, dalis,
proc.
16. Planinių patikrinimų trukmė,
minutėmis

89

87,7

87,8

88,7

53,8

82

90,3

Inspekcija organizavo 9 renginiais (24,3 proc.) daugiau
konsultavimo renginių, palyginti su 2018 metais.
53,8
1,9 proc. sumažėjo išteklių, skirtų ūkio subjektų
patikrinimams, palyginti su 2018 metais.
82
Faktinė ūkio subjektų patikrinimų trukmė nuolat
fiksuojama LMI teisinės metrologijos reikalavimų
laikymosi patikrinimo aktuose ir informacinėje
sistemoje.

88,9

88,4

89,9
77,6

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

2017 m.

2018 m.

73,9

80,7

79,9

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

2019 m.

2 pav. Inspekcijos 2016–2019 m. atliktų patikrinimų rezultatai, proc.
Svarbiausi 2019 m. darbai
1. Patvirtintos Asmenų konsultavimo Lietuvos metrologijos inspekcijoje taisyklės (Inspekcijos
viršininko 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 11V-129 ,,Dėl Asmenų konsultavimo Lietuvos metrologijos
inspekcijoje patvirtinimo“).
2. Parengtas ir patvirtintas Pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos
priežiūros ir metodinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas ir Lietuvos metrologijos inspekcijos ūkio
subjektui suteiktos metodinės pagalbos ir konsultacijos pirmaisiais jo veiklos metais vertinimo ir
poveikio priemonių (ne)taikymo apklausos anketa (Inspekcijos viršininko 2019 m. birželio 5 d.
įsakymas Nr. 11V-65 ,,Dėl Pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūros ir metodinės
pagalbos teikimo tvarkos aprašo ir Lietuvos metrologijos inspekcijos ūkio subjektui suteiktos metodinės
pagalbos ir konsultacijos pirmaisiais jo veiklos metais vertinimo ir poveikio priemonių (ne)taikymo
apklausos anketos patvirtinimo“).
3. Parengtas ir patvirtintas Asmenų aptarnavimo standartas (Inspekcijos viršininko 2019 m.
birželio 28 d. įsakymas Nr. 11V- 74 ,,Dėl Asmenų aptarnavimo standarto patvirtinimo“).
4. 2019 m. kovo 19 d. iš AB „Vilniaus metrologijos centras“ perimtas Patikros metodikų fondas
(Patikros metodikų fondo perdavimo aktai Nr. 28 ir Nr. 29);
5. 2019 m. II ketv. atlikta galiojančių patikros metodikų analizė pagal paskirtųjų įstaigų
paskyrimo ir akreditavimo sritis. Išaiškėjo, kurios metodikos yra naudojamos, o kurios neaktualios.2019
m. III ketv. kreiptasi raštu į paskirtąsias įstaigas, siekiant surinkti informaciją apie kai kurių matavimo
priemonių patikros metodikų aktualumą, ir atlikta paskirtųjų įstaigų pateiktos informacijos analizė.
Inspekcijos viršininko 2019 m. lapkričio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 11V-161 ,,Dėl kai kurių
matavimo priemonių patikros metodikų pripažinimo netekusiomis galios “ 33 patikros metodikos
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pripažintos netekusiomis galios. 2019 m. IV ketv. kreiptasi į paskirtaisiais įstaigas (AB ,,Vilniaus
metrologijos centras“, KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Metrologijos institutas) dėl elektroninių
svarstyklių, šalto ir karšto vandens skaitiklių patikros metodikų pakeitimo projektų parengimo.
6. 2019 m. II ketv. Inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyriuje įdiegti naujos redakcijos standarto
LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai, IV ketv. atliktas Nacionalinio akreditacijos biuro priežiūros
įvertinimas bei nustatytiems neatitikimams atlikti korekciniai veiksmai.
7. Atliktas Inspekcijos valdomų informacinių sistemų atitikties vertinimas. 2019 m. liepos18 d.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius informavo, kad pagal 2018 m.
liepos 23 d. atlikto vidaus audito „Dėl Ūkio ministerijos, pavaldžių ir ūkio ministro valdymo srityje esančių
organizacijų bendrosios informacinės sistemos kontrolės vertinimo rezultatų“ ataskaitoje Nr. (5.2-03)-1076/5/18 teiktas Lietuvos metrologijos inspekcijai rekomendacijas laikoma, kad rekomendacijos yra
įgyvendintos.
8. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 4437 patvirtinti naujos redakcijos Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatai (nauja redakcija nuo 201907-23), kuriuose įrašytos naujos funkcijos (kasos aparatų sertifikavimo ir ekspertizės); Inspekcija dalyvavo
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymų, susijusių kasos aparatų sertifikavimo ir ekspertizės
funkcijomis, projektų derinime (teiktos pastabos); nuo 2019-07-02 į Inspekciją perkelti trys BĮ Kertinio
valstybės telekomunikacijų centro (iki 2019-06-30 – VĮ „Infostruktūra“) darbuotojai kasos aparatų
sertifikavimo ir ekspertizės funkcijoms atlikti tęsiant su jais darbo santykius Inspekcijoje.
Dėl susiklosčiusių aplinkybių neįgyvendinti trys 2019 m. planuoti svarbiausi darbai:
1. Naują poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams tvarkos aprašą parengti ir patvirtinti
Inspekcija planuoja 2020 m. I ketv. Priežastis – 2019 m. buvo keičiamas poveikio priemonių taikymo teisinis
pagrindas ir tvarka: pakeisti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 1, 16, 26, 31 straipsniai,
devintasis skirsnis ir priedas (įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 1 d.), pakeistas Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimo kodekso 140 straipsnis ,,Teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimas“
(įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 1 d.), panaikintas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 305 straipsnis
,,Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų
parametrų pakeitimas“. Minėti teisės aktai Lietuvos Respublikos Seimo priimti 2019 m. lapkričio 14 d. Be
to, Lietuvos metrologijos inspekcijai įgaliojimai nuo 2020 m. gegužės 1 d. tirti ir nagrinėti juridinių asmenų
padarytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, skirti Metrologijos įstatyme numatytas sankcijas už
šiuos pažeidimus suteikti 2020 m. sausio 15 dieną, Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr.
26 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų
įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ pakeitimo“.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė dar nėra priėmusi nutarimo dėl Lietuvos matavimo priemonių
valstybės registro nuostatų pakeitimo, dėl to Inspekcija nepateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
siūlymų dėl Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro modernizavimo.
3. Inspekcijos atstovai birželio mėnesį dalyvavo Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių
institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo priemonių plano įgyvendinimo darbo grupės,
sudarytos Ekonomikos ir inovacijų ministro 2019-04-15 įsakymu Nr. 4-243, posėdžiuose, teikė darbo grupei
informaciją ir paaiškinimus apie LMI, Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų
ministerijos ir valstybės įmonės ,,Lietuvos prabavimo rūmai“ konsolidavimo ekonominę naudą ir
tikslingumą kokybiniu ir kiekybiniu aspektu. 2019 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
pakeitė Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo ir
optimizavimo priemonių planą, atsisakant Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos ir valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ prijungimo prie LMI (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. pasitarimo protokolas Nr. 33, 2 klausimas).
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
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patikrinimų planavimą, ūkio subjektų patikrinimo planai buvo sudaromi, atsižvelgiant į galimos pažeidimų
rizikos faktorius. Ūkio subjektų rizikos LMI buvo vertinamos centralizuotai, sudarant metinius, ketvirtinius
teisinio metrologinio reglamentavimo sričių patikrinimų planus ir sudarant pasirinktų tikrinti atskirų ūkio
subjektų planus mėnesiui. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji patikrinimų dalis (90,0 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 Inspekcijos
viršininko įsakymais patvirtinti ketvirtiniai LMI darbo planai ir mėnesio 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
reiškia, kad 3 metus nebus planuojama tikrinti šių ūkio subjektų. LMI interneto svetainėje skelbiama
informacija apie 2019 m. į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ įtrauktus 13 mažo rizikingumo ūkio
subjektus.
Per 2019 m. paskirtosioms įstaigoms buvo užsakyta ir pagaminta po 9660 vnt. matavimo priemonių
pirminės patikros žymenų (pirmasis ir antrasis žymuo); 619270 vnt. oficialių žymėjimo ženklų (lipdukų),
skirtų periodinei patikrai; 225910 vnt. patikros sertifikatų blankų. Ūkio subjektams išduoti 27 leidimai
ženklinti ,,e“ ženklu 73 pavadinimų fasuotus produktus.
Per 2019 m. II pusmetį sertifikuotas 31 naujas kasos aparatų aptarnavimo specialistas, 11 kasos
aparatų aptarnavimo specialistų papildyti sertifikatai, 6 kasos aparatų aptarnavimo įmonėms papildyti
sertifikatai, 3 kasos aparatų aptarnavimo specialistams panaikinti sertifikatai. Atliktos 7 darbo ar kitų
sertifikuojamų programų ar konstrukcijos pakeitimų ekspertizės elektroninio kasos aparato (toliau – EKA),
įtraukto į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų
modelių sąrašą (toliau – LR EKA ir PA sąrašas). Atliktos 6 darbo programos ekspertizės į LR EKA ir PA
sąrašą įtraukto pardavimo (paslaugų teikimo) automato.
Didelis dėmesys buvo skiriamas ūkio subjektų konsultavimui. Organizuoti 46 konsultavimo
renginiai. Konsultuoti 1103 ūkio subjektai (iš jų 74 pirmuosius metus veiklą vykdantys ūkio subjektai, 71
ūkio subjektas konsultuotas telefonu, įsigytos įrangos pagalba konsultaciniai pokalbiai įrašomi).
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams,
konsultuojant juos metrologijos srities teisės aktų taikymo klausimais. LMI interneto svetainėje nuolat
skelbiami šių ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros ir metodinės pagalbos rezultatai.
2019 m. buvo konsultuojami ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su mažmenine prekyba, prekyba
turgavietėse, lauko prekyba, viešojo maitinimo paslaugų teikimu, švietimo įstaigose maitinimo paslaugų
teikimu, veterinarijos paslaugų teikimu, konditerijos gamyba, geriamojo vandens tiekimu, šilumos tiekimu,
naftos produktų prekyba degalinėse, suslėgtų dujų kolonėlių įrengimu, neautomatinių svarstyklių prekyba ir
įrengimu, taksi paslaugų teikimu, naftos produktų laikymu ir saugojimu, neautomatinių svarstyklių,
naudojamų su POS sistemomis, periodinės patikros atlikimu, suskystintų naftos dujų kolonėlių patikra,
dujovežių matavimo sistemų patikra ir kt.
Taip pat LMI atstovai su pranešimais dalyvavo 4-iuose renginiuose, kuriuos organizavo Kauno
technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto Metrologijos institutas. Šių renginių metu
matavimo priemonių patikrą atliekančių paskirtųjų įstaigų darbuotojai buvo supažindinti su teisinės
metrologinės priežiūros problemomis, 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
(352) LMI suteiktos individualios konsultacijos ir inspektorių vykdoma priežiūros veikla ir jų kompetencija
įvertinti teigiamai (atlikta 912 apklausų). Iš 1462 apklaustų dėl kontrolinių klausimynų naudingumo ūkio
subjektų visi ūkio subjektai (100 proc.) kontrolinių klausimynų naudojimą įvertino teigiamai.
Ūkio subjektai buvo konsultuojami jiems aktualiausiais klausimais:
1. Dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatų taikymo, pakeitimų Metrologijos
įstatyme ir kituose metrologijos srities teisės aktuose, privalomo Teisinio metrologinio reglamentavimo
sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašo sudarymo ir kt.
2. Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730, nuostatų taikymo, naudojamų kasose svarstyklių,
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sujungtų per sąsajas su kompiuteriniu kasos aparatu POS, tolesnės metrologinės priežiūros, tinkamo tikslumo
svarstyklių ir prekybos įmonėse naudojamų pinigų sumą spausdinančių svarstyklių neatitikimo Reglamento
reikalavimams, buitinės paskirties svarstyklių naudojimo turgavietėse ir lauko prekyboje ir kt.
3. Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-31, nuostatų taikymo, matavimo priemonių įrengimo, plombavimo,
metrologinės patikros atlikimo ir kt.
4. Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko
intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 4-221, taikymo, matavimo priemonių priskyrimo teisinei metrologijai,
matavimo priemonių patikros periodiškumo, pakeisto matavimo priemonių patikros periodiškumo
įsigaliojimo ir kt.
5. Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-524, nuostatų taikymo, fasuotų prekių ženklinimo, fasuojamų
maisto ir ne maisto produktų leistinų nuokrypių, fasuotos medžio anglies kiekio nustatymo metodų ir
ženklinimo kilogramais ir litrais, WELMEC rekomendacijų taikymo, rekomendacijų teisinis statusas
Lietuvoje ir kt.
6. Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761, nuostatų taikymo, matavimo priemonių
ženklinimo ir kt.
Vykdydama pažeidimų prevenciją, LMI didelį dėmesį skyrė grįžtamojo ryšio principo taikymui ir
tobulinimui. Buvo parengta ir pateikta 14 informacinių pranešimų ir pasiūlymų valstybės 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 išspausdinti 24 straipsniai. 2019 m. rugsėjo 12 d. radijo stoties M-1
žurnalistė kalbino Inspekcijos viršininką apie LR Seime pateiktą Metrologijos įstatymo projektą dėl baudų
didinimo ir sankcijų už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus įvedimo.
LMI savo veikloje neapsiribojo vien baudų pažeidėjams taikymu, o siekė, kad patikrintų ūkio
subjektų veiklos sritis kuruojančios institucijos imtųsi priemonių situacijai pagerinti, šioms institucijoms
teikdama informaciją apie jų reguliavimo srityje atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininkas

Domas Vasiliauskas

SUDERINTA
Programos koordinatorius
Ekonomikos ir inovacijų viceministrė

Jekaterina Rojaka

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 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS
VEIKSMUS, VERTINIMO KRITERIJUS 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,

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas
1.1. Atliktų
planinių
matavimo
priemonių
būklės ir
naudojimo
patikrinimų
skaičius, vnt.

2520:
630
630
630
630

2584

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

280:
70

238

70
70
70

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Lietuvos
Respublikos
ekonomikos ir
inovacijų
ministerija
(toliau –
EIM)

689,5

patikslintas
planas

688,4

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
684,7

Atlikta 100,8 proc. per metus planuotų
patikrinimų, kurių metu nustatyti 286
pažeidimai (10,1 proc. nuo atliktų
patikrinimų skaičiaus).
Patikrinimai pagal I – IV ketv. darbo
planus atlikti geriamojo vandens tiekimo
įmonėse ir jų filialuose, plastiko granulių
bei plastiko ir PET pakuočių bei kitų
prekių iš plastiko gamybos įmonėse,
maitinimo paslaugas teikiančių įmonių
švietimo (mokyklose, lopšeliuosedarželiuose, globos namuose ir kt.)
įstaigose, vaistus parduodančiose ir
gaminančiose vaistinėse, veterinarijos
vaistinėse ir gydyklose, įmonėse, kurios
turi leidimus vykdyti mažmeninę
prekybą suskystintomis naftos dujomis iš
grupinių įrenginių, didmeninės prekybos
suskystintomis naftos dujomis įmonėse,
alaus gamybos įmonėse, maisto
pramonės įmonėse, pramonės (gamybos)
įmonėse, kelių policijoje, transporto
priemonių parkavimo automatus ir
elektromobilių įkrovimo stoteles
prižiūrinčiose įmonėse, AB „Smiltynės
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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
planas
faktas
ir mato
vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
perkėla“ keleiviniuose keltuose, įmonėse,
atliekančiose elektrinius matavimus
(žaibosaugos, įžeminimo, izoliacijos
varžos matavimas ir kt.), valymo ir
skalbimo paslaugas teikiančiose
įmonėse, aplinkos apsaugos agentūros
oro kokybės monitoringo stotelėse,
energijos gamybos įmonėse, karšto
vandens tiekimo įmonėse, benzino ir
suskystintų automobilinių dujų
degalinėse, paskirtosiose įstaigose,
prekybos, turgavietėse ir viešojo
maitinimo įmonėse, patikrinti pavieniai
ūkio subjektai ir kt. objektai pagal
vartotojų skundus ar kitų institucijų
prašymu. Pažymėtina, kad 314 (12,3
proc.) įspėti apie planuojamą atlikti
patikrinimą ūkio subjektai pašalino
pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d.
laikotarpį, atliko metrologines patikras
709 -ioms (4,7 proc. patikrintų)
matavimo priemonėms. Taip pat
pažymėtina, kad atlikus 238 neplaninius
MP būklės ir naudojimo patikrinimus
nustatyta 110 (46,2 proc.) pažeidimų.
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2. Gaminamų ir rinkai
tiekiamų fasuotų prekių
kiekio kontrolė

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
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas
2.1. Atliktų
planinių prekių
kiekio
patikrinimų
skaičius, vnt.

675:
169
169
169
168

687

2.2. Atliktų
prekių kiekio
patikrinimų,
apie kuriuos iš
anksto
nepranešama
tikrinamam
ūkio subjektui,
skaičius, vnt.

75:
19
19
19

70

3.1. Dalyvauta
etilo alkoholį
ir alkoholinius
gėrimus
gaminančių
įmonių
apskaitos
skaitiklių
plombavimo ir
jų schemų
derinimo
darbuose,

45:
11
12
11
11

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltinis

Komentaras

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudoji
mas

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

181,0

180,0

176,0

Atlikta 100,9 proc. per metus planuotų
fasuotų prekių gamintojų, pardavėjų ir
importuotojų patikrinimų.
Patikrinti 373 ūkio subjektai, gaminantys
(fasuojantys) įvairius maisto ir ne maisto
produktus, patikrinimų metu nustatyti 75
pažeidimai arba 20,1 proc. Gamintojų
(fasuotojų) padaryti pažeidimai kartojasi
įvairiuose prekybos taškuose, kuriuose
nustatyti 309 pažeidimai (40,8 proc.).
Pažymėtina, kad atlikus 70 neplaninių
prekių kiekio patikrinimų nustatyti 38
(54,3 proc.) pažeidimai.
Įvykdžius ir viršijus bendrą prekių kiekio
patikrinimų planą, nebuvo poreikio
atlikti dar 5 neplaninių patikrinimų.

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

15,2

13,0

12,8

Darbai atlikti pagal gamintojų poreikį
(53 iškvietimai).
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

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
dėl teisinės metrologijos
reikalavimų laikymosi,
vykdant vartotojų teisių
pažeidimų prevenciją
teisinės metrologijos
srityje

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas
dalyvavimo
kartai
4.1.
Suorganizuotų
informacinių
renginių
skaičius, vnt.

5.1.
Suorganizuotų
informacinių
renginių
skaičius, vnt.

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas

3
1
1
1

4

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

4,0

4,0

3,9

LMI atstovai su pranešimais dalyvavo 4iuose informaciniuose renginiuose
(2019-04-25, 2019-06-06, 2019-10-11,
2019-11-22), kuriuos organizavo KTU
Elektros ir elektronikos fakulteto
Metrologijos institutas.

42:
10
11
10
11

46

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

38,5

35,0

33,7

1. Organizuotas susitikimas su Lietuvos
transporto saugos administracijos prie
SM ir EIM atstovais dėl motorinių kelių
transporto priemonių remonto ir
aptarnavimo įmonėse naudojamų
matavimo priemonių priskyrimo teisinio
metrologinio reglamentavimo sričiai
(2019-02-06). Organizuoti seminarai
švietimo įstaigų vadovams teikiamų
maitinimo paslaugų ikimokyklinėse
įstaigose, gimnazijose ir mokyklose
klausimu šiose savivaldybėse: 2.
Rokiškio m. ir rajono, (2019-02-05); 3.
Panevėžio r. (2019-02-18); 4. Šiaulių r.
(2019-05-09); 5. Šiaulių m. (2019-0516). Organizuoti seminarai veterinarijos
klinikų ir gydyklų atstovams šiose
savivaldybėse: 6. Panevėžio m. ir rajono
(2019-02-22); 7. Marijampolės m.
(2019-02-11). 8. Organizuotas
susitikimas su UAB ,,Maxima“
atsakingais atstovais dėl neautomatinių
svarstyklių, naudojamų su POS
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
sistemomis, periodinės patikros (201902-25); 9. Organizuotas susitikimas su
Kauno regiono UAB „Norfos mažmena“
parduotuvių tinklo atstovais (2019-0226); 10. Organizuotas susitikimas su AB
,,Vilniaus metrologijos centras“
atsakingais atstovais dėl neautomatinių
svarstyklių, naudojamų su POS
sistemomis, periodinės patikros (201902-26); 11. Dalyvauta Europos vartotojų
dienai skirtoje konferencijoje „Vartok
atsakingai“ (Kauno m. Verslo centre
„Kauno Dokas“ (2019-03-14).
Organizuoti konsultavimo renginiai
turgaviečių administracijoms,
kontrolieriams ir ūkio subjektams: 12.
Vilniaus m. Karoliniškių turgavietėje
(2019-03-21); 13. UAB „Gudžionys“
(Jonava) turgavietėje (2019-04-26); 14.
Pagėgių turgavietėje (2019-07-02); 15.
Lekėčių turgavietėje (Šakių r. sav.)
(2019-07-03); 16. UAB ,,S. Jurkus ir
partneriai“ turgavietėje (Telšiai)
(2019-08-22); 17. E. Jurkevičiaus IĮ
administruojamoje Veisiejų turgavietėje
(2019-09-12); 18. Druskininkų
turgavietėje (2019-11-20); 19. Alytaus
,,Žuvinto“ turgavietėje (2019-11-21); 20.
UAB ,,Kretingos turgus“ turgavietėje
(2019-12-11); 21. LMI iniciatyva kartu
su LR Vyriausybės atstove Panevėžio
apskrityje, organizuota tradicinė
apskritojo stalo diskusija ,,Verslo atstovų
požiūris į bendradarbiavimą su vartotojų
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
teisių apsaugos ir rinkos priežiūros
institucijomis“ Europos vartotojų dienai
paminėti (2019-03-18); 22. Šiauliuose
organizuotas susitikimas su UAB „Rūta“
saldainių fabriko administracija (201903-28);
23. Organizuotas susitikimas
su UAB ,,Metrologinių paslaugų centras“
vadovu ir EIM atstovu atliekamo
bendrosios patikros metodikos BPM
8871101-35:2013 „Suskystintų naftos
(propano-butano) dujų matavimo ir
išduoto kiekio apskaitos sistemos
degalinėse“ pakeitimo klausimu (201904-10); 24. Organizuotas konsultavimo
renginys Dowtown prekybos pasaže
Smetonos g. 5, Vilniuje (2019-04-23);
25. Organizuotas susitikimas su Kazlų
Rūdos savivaldybės meru, mero
pavaduotoju ir kitais savivaldybės
darbuotojais (2019-05-27); 26.
Geriamojo vandens tiekėjams ir LMI
atstovams Palangoje organizuotas
seminaras ,,Geriamojo vandens skaitiklių
būklė. Metrologiniai reikalavimai.
Vandens skaitiklių įrengimas. Įrengimo
sąlygų įtaka geriamojo vandens skaitiklių
matavimo tikslumui“ (2019-05-30); 27.
Organizuotas seminaras Šiaulių miesto
bendrojo ugdymo įstaigų maisto
tvarkymo skyrių darbuotojams (2019-0613);
28. Susitikimas su Šiaulių
apskrities maitinimo paslaugas teikiančių
įmonių vadovais bei atsakingais
darbuotojais (2019-07-11); 29.
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inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
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pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
Susitikimas su Plungės m. taksi
vairuotojais (2019-08-14); 30.
Susitikimas su UAB ,,Litesko“ filialu
,,Biržų šiluma“ vadovu ir kitais
atstovais aptarti karšto vandens skaitiklių
naudojimo ir keitimo aktualius (201908-27); 31. Palangos m. sav. aptartos
teisinės metrologijos aktualijos Palangos
miesto viešojo maitinimo
sektoriuje (2019-09-06);
32. Renginys Kaišiadorių r. sav. įmonėje
„Kaišiadorių paslaugos“ (2019-09-18) ;
33. Klaipėdoje organizuotas
konsultacinis seminaras ,,Komercinė
naftos produktų apskaita, naudojant
naftos produktų talpyklas, terminaluose
ir laivuose. Matavimo paklaidos“ (201909-20); 34. Susitikimas su UAB
,,Milgeda“ paskirtosios laboratorijos
vadovybe ir darbuotojais; aptarti
Neautomatinių svarstyklių reglamento ir
rinkai tiekiamų MP patikros atlikimo
aspektai (2019-09-18); 35. Susitikimas
Tauragės m. seniūnijoje lauko
prekyvietėse naudojamų matavimo
priemonių klausimu (2019-09-30); 36.
Susitikimas su LEI, AB ,,VMC“, FTMC
atstovais dėl ūkio subjektų naudojamų
dujovežių matavimo sistemų įteisinimo
(2019-10-07); 37 Konsultacinis
renginys UAB ,,Viada'' Utenos regiono
degalinių vadovams ir darbuotojams
(2019-11-06);
38. Susitikimas su
UAB „EMSI“ administracijos ir Kauno
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
apskrities degalinių atsakingais
darbuotojais (2019-11-13); 39. VĮ
,,Pieno tyrimai“ (Kaune) Veterinarijos
farmacijos asociacijos organizuotame
seminare veterinarijos vaistinėms ir
veterinarijos paslaugų teikėjams
pristatyti reikalavimai naudojamiems
matavimo prietaisams (2019-11-15); 40.
Susitikimas su Biržų r. sav. meru ir
Biržų m. ir r. karšto bei geriamojo
vandens tiekimo įmonių (UAB
,,Litesko“ filialas ,,Biržų šiluma“ ir
UAB ,,Biržų vandenys“) vadovais
(2019-11-22); 41. Susitikimas su UAB
,,SG dujos“ atstovu dėl suslėgtų dujų
kolonėlių įrengimo ir eksploatavimo
pradžios problemų (2019-10-04); 42.
Susitikimas su Šiaulių m. ir rajono
negyvūninio maisto gamybos
(konditerijos) įmonių vadovais bei
atsakingais darbuotojais (2019-12-04);
43. Susitikimas su Tauragės Pilies
aikštėje vykusioje Kalėdų mugėje
prekybą vykdžiusiais ūkio subjektais
(2019-12-08); 44. Susitikimas su Taksi
verslo asociacijos, VMI, AB ,,Vilniaus
metrologijos centras“, UAB ,,Matuoklis“
atstovais dėl naudojamų taksometrų
(2019-12-13); 45. Susitikimas su
prekybos erdvės ,,Gastronomas food
hall“ (Vilnius) verslininkais (2019-1218); 46. Susitikimas su Utenos r. sav.
gyventojais (vartotojais), jiems suteiktos
konsultacijos teisinės metrologijos
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įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
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pavadinimas

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
vadybos sistemos
palaikymas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
klausimais (2019-12-19).
Konsultuoti 1103 ūkio subjektai (iš jų 74
pirmuosius metus veiklą vykdantys ūkio
subjektai, 71 konsultacija suteikta
telefonu, ją įrašant įsigytos įrangos
pagalba).

5.2.
Konsultuotų
ūkio subjektų
skaičius, vnt.

1000
250
250
250
250

1103

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,
dalyvavimų
radijo ir
televizijos
laidose
skaičius, vnt.
8.1. Atliktų
LMI
Matavimų ir
tyrimų
skyriaus
vidaus auditų

100

100

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

8,0

7,8

7,1

Gauta 50 vartotojų skundų. Visi
išnagrinėti.

22:
5
6
6
5

25

-

10,8

10,4

10,0

Išspausdinti 24 straipsniai apie teisinės
metrologinės priežiūros aktualijas; 2019
m. rugsėjo 12 d. radijo stoties M-1
laidoje Inspekcijos viršininkas kalbėjo
apie LR Seime pateiktą LR metrologijos
įstatymo projektą dėl baudų didinimo ir
sankcijų už teisinės metrologijos
reikalavimų pažeidimus įvedimo.

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

1,5

1,1

1,1

Atlikti Matavimų ir tyrimų skyriaus
vidaus auditai: horizontalus - 2019 m.
balandžio 10 d., vertikalus - 2019 m.
kovo 28 d., vientisumo - 2019 m. kovo
27 d., rezultatyvumo - vertinimo ir
veiklos stebėjimo - 2019 m. kovo 29 d.

5

5
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9. Pasiūlymų atsakingoms
ir suinteresuotoms
institucijoms dėl teisinę
metrologiją
reglamentuojančių teisės
aktų tobulinimo ir
įgyvendinimo teikimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas
skaičius, vnt.
8.2. Lietuvos
metrologijos
inspekcijos
Matavimų ir
tyrimų
skyriuje įdiegti
naujos
redakcijos
standarto LST
EN ISO/IEC
17025:2018
reikalavimai,
pasirengta
Nacionalinio
akreditacijos
biuro
priežiūros
įvertinimui
bei, esant
nustatytoms
neatitiktims,
atlikti
korekciniai
veiksmai, vnt.
9.1. Iniciatyvų
(parengtų
pasiūlymų dėl
teisinę
metrologiją
reglamentuoja
nčių teisės
aktų
tobulinimo),

1

4:
1
1
1
1

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudoji
mas

2019 m. gruodžio 6 d. atliktas Matavimų
ir tyrimų skyriaus, akredituoto pagal LST
EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus,
kokybės vadybos sistemos išorės auditas,
kurį atliko NAB, išduotas akreditacijos
pažymėjimas.

1

5

Komentaras

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

1,2

0,9

0,9

1. LMI iniciatyva organizuotame
susitikime su Lietuvos transporto saugos
administracijos prie Susisiekimo
ministerijos ir EIM atstovais buvo
nuspręsta peržiūrėti ir sutrumpinti
teisinio metrologinio reglamentavimo
objektams priskirtų matavimo
priemonių, naudojamų motorinių kelių
transporto priemonių remonto ir
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Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
aptarnavimo įmonėse, sąrašą. 2.
Remiantis atliktų patikrinimų rezultatais
LMI suderino su EIM neautomatinių
svarstyklių, naudojamų veterinarijos
gydyklose, nepriskirimo teisinio
metrologinio reglamentavimo objektams
klausimą.
3. Aplinkos
ministerijai pateiktas pasiūlymas
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 9 d.
įsakymo Nr. D1-629 ,,Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros naudojimo ir priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projektui; 4. EIM pateikti pasiūlymai ir
pastabos Energetikos ministerijos
parengtam Kietojo ir skystojo kuro
apskaitos energijos gamybos šaltiniuose
taisyklių projektui; 5. EIM pateiktas
pasiūlymas dėl Teisinio metrologinio
reglamentavimo sritims priskirtų
matavimo priemonių grupių ir laiko
intervalų tarp periodinių matavimo
priemonių patikrų sąrašo 12.5 punkto
pakeitimo.

siekiant
mažinti
nepagrįstus,
neproporcingu
ūkinės veiklos
suvaržymus,
skaičius, vnt.

9.2. Parengtų
pranešimų
valstybės ir
kitoms
institucijoms
apie jų
reguliavimo
srityse atliktus
patikrinimus ir

Finansavimo
šaltinis

12:
3
3
3
3

14

1.
Lietuvos
transporto
saugos
administracijai
prie
SM
pateikta
informacija apie 2018 m. IV ketv.
motorinių kelių transporto priemonių
remonto ir aptarnavimo įmonėse atliktų
patikrinimų rezultatus; 2. Rokiškio r. sav.
pateikta informacija apie I ketv.
švietimo įstaigų maitinimo įmonėse
atliktų
patikrinimų
rezultatų;
3.
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas
nustatytus
pažeidimus
(nurodyti
problemas ar
pateikti
pasiūlymų dėl
jų pašalinimo)
skaičius, vnt.

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
Panevėžio r. sav. pateikta informacija
apie I ketv. švietimo įstaigų maitinimo
įmonėse atliktų patikrinimų rezultatus; 4.
Akmenės r. sav. merui pateikta
informacija apie I pusm. Akmenės r.
atliktų
patikrinimų
rezultatus;
5.
Energetikos ministerijai, Valstybinei
energetikos reguliavimo tarnybai, EIM
pateikta
informacija
apie
AB
,,Suskystintos dujos“
susiklosčiusią
situaciją; 6. Vilkaviškio r. sav. pateikta
informacija apie švietimo įstaigų
maitinimo įmonėse atliktų patikrinimų
rezultatus; 7. Šakių r. sav. pateikta
informacija apie švietimo įstaigų
maitinimo įmonėse atliktų patikrinimų
rezultatus; 8. Marijampolės sav. pateikta
informacija apie švietimo įstaigų
maitinimo įmonėse atliktų patikrinimų
rezultatus; 9. Kauno m. sav. pateikta
informacija apie švietimo įstaigų
maitinimo įmonėse atliktų patikrinimų
rezultatus; 10. Kauno r. sav. pateikta
informacija apie švietimo įstaigų
maitinimo įmonėse atliktų patikrinimų
rezultatus; 11. Rietavo sav. pateikta
informacija apie
ūkio subjektų,
teikiančių taksi paslaugas Rietavo sav.,
patikrinimų rezultatus; 12. Šiaulių m.
sav. merui pateikta informacija apie
atliktų patikrinimų rezultatus Šiaulių m.
tikrinant ūkio subjektus; 13. Panevėžio
m. sav. pateikta informacija apie II ketv.
švietimo įstaigų maitinimo įmonėse
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
atliktų patikrinimų rezultatus; 14. Biržų
m.
sav.
parengta
apibendrinanti
medžiaga apie Biržų m. susidariusią
situaciją dėl karšto vandens skaitiklių
naudojimo be metrologinės patikros, dėl
netikslingai pasirinkto karšto vandens
tiekimo metodo, dėl karšto vandens
tiekėjo, taip pat ir dalinai gyventojų
prievolių nevykdymo.

10. Etaloninės
metrologinės įrangos
patikros ir kalibravimo
paslaugų pirkimas

11. LMI darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas

10.1. Atliktų
matavimo
priemonių
metrologinių
patikrų
skaičius, vnt.
10.2. Atliktų
matavimo
priemonių
kalibravimų
skaičius, vnt.

18

18

132

132

11.1.Darbuotoj
ų, dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose
(seminaruose,
mokymuose,
konferencijose
) ir kt.

32:
8
6
18

37

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

3,0

2,4

2,4

Atlikta 18 MP patikra laikantis patvirtinto
grafiko.

Atliktas 132 MP kalibravimas laikantis
patvirtinto grafiko.

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

5,0

4,6

4,6

2 darbuotojai dalyvavo mokymuose
„Antikorupcinis visuomenės švietimas ir
informavimas“; 8 darbuotojai - Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros
seminare-konsultacijoje apie inovatyvius
pirkimus; 2 darbuotojai – mokymuose
„Kokybiško konsultavimo įgūdžių
tobulinimas ūkio subjektų veiklos
priežiūrą atliekančioje institucijoje“; 21
darbuotojas – mokymuose „Šiuolaikinės
ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos
pagrindai“; 6 darbuotojai – LSD
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
organizuotame informaciniame seminare
apie standartizaciją; 1 darbuotojas –
mokymuose „Viešųjų pirkimų vykdymas
pradedantiesiems 2019 m.“; 2
darbuotojai – seminare „Standarto LST
EN ISO 19011:2018 Vadybos sistemos
audito gairės taikymas“; 9 darbuotojai –
prezentacijų mokymuose; 23 darbuotojai
– mokymuose apie bendravimo su
klientais (ūkio subjektais) įgūdžių
tobulinimą ir retorikos pagrindus; 22
darbuotojai – seminare ,,Geriamojo
vandens skaitiklių būklė. Metrologiniai
reikalavimai. Vandens skaitiklių
įrengimas. Įrengimo sąlygų įtaka
geriamojo vandens skaitiklių matavimo
tikslumui“; 1 darbuotoja – seminare
„Komercinė skysčių apskaita pieno
pramonėje“; 2 darbuotojai - mokymuose
,,Ūkio subjektų veiklos priežiūrą
atliekančių institucijų strateginio
planavimo dokumentuose naudojamų
vertinimo kriterijų sudarymas ir
taikymas; 1 darbuotojas - seminare
,,Neatitikčių ir korekcinių veiksmų
valdymas pagal tarptautinio standarto
LST EN ISO/IEC 17025:2018
reikalavimus“; 11 darbuotojų – seminare
darbų saugos ir sveikatos klausimais; 12
darbuotojų – mokymuose ,,Tarnybinė
(profesinė) etika ir korupcijos prevencija
ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės
srityje dirbantiems valstybės
tarnautojams“.
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas
12.1.
Pasirašytų
susitarimų ir
(arba)
bendradarbiavi
mo sutarčių su
ES valstybių
narių
metrologinės
priežiūros
institucijomis
skaičius, vnt.
12.2.
dalyvavimo
WELMEC
darbo grupių
posėdžiuose
skaičius, vnt.

1

-

3

7

Asignavimai (tūkst. EUR)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM

5,3

patikslintas
planas

5,6

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
5,6

LMI 2013 m. yra pasirašiusi sutartį su
Latvijos metrologijos institucija. Šiuo
metu sutarties pasirašymui poreikio LMI
neturi.

1.2019 m. vasario 17–22 d.
Marijampolės apskrities skyriaus
vyresnysis valstybinis inspektorius
dalyvavo Europos nacionalinių
metrologijos institutų asociacijos
(EURAMET) Neautomatinių svarstyklių
atitikties vertinimo mokymuose ir
seminare Sarajeve, Bosnija ir
Hercegovina;
2. 2019 m. kovo 12–15 d. Matavimų ir
tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė
dalyvavo Europos bendradarbiavimo
teisinės metrologijos srityje organizacijos
(angl. WELMEC) 6-osios darbo grupės
„Fasuotos prekės“ posėdyje ir Europos
Komisijos AdCo-PREPACKAGES
ekspertų grupės posėdyje Londone,
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystė;
3.2019 m. balandžio 2– 5 d. LMI
viršininkas ir Teisinės metrologijos ir
ekspertizės skyriaus vyriausioji
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai
pavadinimas
planas
faktas
ir mato
vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. EUR)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Komentaras

faktinis
panaudoji
mas
specialistė dalyvavo Estijos
paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos
„Metrosert“ organizuotame Estijos,
Latvijos ir Lietuvos metrologijos
institucijų atstovų susitikime Taline;
4. 2019 m. gegužės 14–17 d. LMI
viršininkas dalyvavo WELMEC 5 darbo
grupės „Rinkos priežiūra“ posėdyje
Berne;
5. 2019 m. gegužės 22–25 d. LMI
viršininkas dalyvavo Ukrainos
Ekonominės plėtros ir prekybos
ministerijos organizuotame IV-ajame
Tarptautiniame forume techninio
reguliavimo klausimais Lvove;
6. 2019 m. spalio 28–31 d. Matavimų ir
tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė
dalyvavo Europos bendradarbiavimo
teisinės metrologijos srityje organizacijos
(angl. WELMEC) 6-osios darbo grupės
„Fasuotos prekės“ posėdyje Lisabonoje,
Portugalijos Respublika;
7. 2019 m. lapkričio 6-7 d. Alytaus
apskrities skyriaus vyresnioji specialistė
(vyresnioji inspektorė) dalyvavo
WELMEC 5 darbo grupės „Rinkos
priežiūra“ posėdyje Dubline, Airija.

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

963,0

953,2

942,8

963,0

953,2

942,8

__________________________________
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2 priedas
LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2019 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
953,2

Įvykdymas
(kasinės
išlaidos
(tūkst. EUR)

Nuokrypis
(4 - 3)

Įvykdymo
%

Asignavimų nepanaudojimo priežastys

4

5

6

7

942,8

-10,4

98,9 Iš skirtų asignavimų liko nepanaudoti 10,4 tūkst. Eur. Iš jų 5,0 tūkst. Eur darbo

935,2
800,0

924,8
795,0

-10,4
-5,0

98,9
99,4

18,0

18,0

0,0

100

užmokesčiui (nepanaudota dėl darbuotojų ligos, darbuotojų kaitos), 0,4 tūkst.
Eur socialinio draudimo įmokų, 4,8 tūkst. Eur kitų išlaidų – prekėms ir
paslaugoms pagal įvairius išlaidų straipsnius, 0,2 tūkst. Eur pagal išlaidų straipsnį
„Darbdavių socialinė parama pinigais“.

_________________________________

3 priedas
Kita 2019 metais vykdyta veikla
Patikrinimai MP naudojančiuose ūkio subjektuose ir šių patikrinimų rezultatai
Atlikti patikrinimai 32 geriamojo vandens tiekimo įmonėse ir jų filialuose, 11-oje (34,4 proc.)
nustatyta pažeidimų. Daugiausia pažeidimų nustatyta Panevėžio (100 proc.), Marijampolės (100 proc.),
Vilniaus (60,0 proc.) ir Kauno (50,0 proc.) apskrityse. Iš patikrinto 631 gyventojų butuose įrengto šalto
vandens skaitiklio 64 (10,1 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Daugiausia tokių skaitiklių
naudojo Vilniaus (33,3 proc.), Marijampolės (31,3 proc.), Panevėžio (18,2 proc.) ir Kauno (14,3 proc.)
apskrityse esančios geriamąjį vandenį tiekiančios įmonės.
Atlikti patikrinimai 52 kelių policijos komisariatuose, 9-iuose (17,3 proc.) nustatyta pažeidimų. Iš
patikrintų 634 MP (matavimo ruletės, alkotesteriai, transporto priemonių greičio matavimo priemonės,
automobilių stiklų skaidrumo matavimo priemonės ir kt.) 25 (3,9 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos
reikalavimų. Daugiausia tokių MP naudojo Kauno (13,3 proc.) ir Klaipėdos (8,7 proc.) apskrityse esantys
policijos komisariatai. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą pašalintas 1 (2,4
proc.) pažeidimas, atlikta 1 (0,2 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 13 įmonių, kurios turi leidimus vykdyti mažmeninę prekybą
suskystintomis naftos dujomis iš grupinių rezervuarų, 13-oje (100 proc.) įmonių nustatyta pažeidimų. Iš
patikrintų 242 MP (dujų skaitikliai) 151 (62,4 proc.) buvo naudojama su pasibaigusia metrologine patikra.
Daugiausia tokių įmonių buvo Kauno (100 proc.), Panevėžio (100 proc.), Marijampolės (95,2 proc.), Šiaulių
(79 proc.) ir kt. apskrityse. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 1 (7,7 proc.)
įmonė pašalino pažeidimus, atliko 24 (9,9 proc.) dujų skaitiklių metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 21 vaistus parduodančioje ir gaminančioje vaistinėje, 1-oje (4,8 proc.)
Marijampolėje nustatytas pažeidimas. Iš patikrintų 365 MP (svarstyklės, stikliniai termometrai, higrometrai)
2 (0,5 proc.) MP buvo naudojamos su pasibaigusia metrologine patikra. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie
planuojamą atlikti patikrinimą 1(4,8 proc.) įmonė pašalino pažeidimą, atliko 1 (0,3 proc.) MP metrologinę
patikrą.
Atlikti patikrinimai 59 veterinarijos vaistinėse ir veterinarijos gydyklose, 5-iose (8,5 proc.)
nustatyta pažeidimų. Daugiausia pažeidimų nustatyta Utenos (100 proc.), Klaipėdos (20 proc.) ir Šiaulių
(16,7 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 252 MP (kūno temperatūros matavimo termometrai, higrometrai,
svarstyklės, stikliniai termometrai) 6 (2,4 proc.) MP buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos
reikalavimus. Daugiausia tokių MP naudojo Utenos (50 proc.) ir Klaipėdos (6 3 proc.) apskrityse esančios
veterinarijos. gydyklos. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 26 (44,1 proc.)
veterinarinės vaistinės ir gydyklos pašalino pažeidimus, atliko 84 (33,3 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikta patikrinimas 12 plastiko granulių bei plastiko ir PET pakuočių bei kitų prekių iš
plastiko gamybos įmonių, pažeidimų nenustatyta. Patikrintos 127 MP (pagamintų plastmasinių gaminių
svėrimui elektroninės ir automobilinės svarstyklės, fasuojamos produkcijos kontrolei vykdyti – automatinės
svarstyklės, gaminamų pakuočių matmenims nustatyti – metalinės ruletės, metrai, manometrai oro
kauptuvuose ir oro padavimo vamzdyne, dujų koncentracijai patalpose matuoti – dujų signalizatoriai ir kt.).
Visos MP buvo naudojamos su galiojančia metrologine patikra. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie
planuojamą atlikti patikrinimą 4 (33,3 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 16 (12,6 proc.) MP
metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 8 Vilniaus ir Kauno m. esančiose transporto priemonių parkavimo
automatų įmonėse, 5-iose (62,5 proc.) nustatyta pažeidimų. Pažeidimai nustatyti Vilniaus (75,0 proc. ) ir
Kauno (33,3 proc.) miestuose. Iš patikrintų 38 parkavimo automatų 6 (15,8 proc.) neatitiko teisinės
metrologijos reikalavimų. Vilniaus m. 37,5 proc. parkomatų buvo naudojami be metrologinės patikros. Dėl
išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 1 (12,5 proc.) įmonė pašalino pažeidimus,
atliko 2 (5,3 proc.) parkomatams metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 83 taksi paslaugas teikiančiuose ūkio subjektuose, 10-tyje (12,0 proc.)
nustatyta pažeidimų. Daugiausia pažeidimų nustatyta Klaipėdos (60,0 proc.) ir Telšių (28,5 proc.) apskrityse.
Iš patikrinto 131 taksometro 10 (7,6 proc.) neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Klaipėdos ir Telšių
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apskrityse taksi paslaugas teikiantys ūkio subjektai naudojo taksometrus, kurių paskirtoji įstaiga UAB
,,Okreta“ tachografų dirbtuvė, atlikusi taksometrų Aguila T-Tiny patikrą, neužplombavo taksometrų tarifų
programavimo jungčių ir varžtų, laikančių „T-TINY“ taksometrą montavimo laikiklyje, apsaugos
plombomis.
Atlikti patikrinimai 49 įmonėse, atliekančiose elektrinius matavimus (žaibosaugos, įžeminimo,
izoliacijos varžos matavimas ir kt.), 2-jose (4,1 proc.) Panevėžio apskrityje nustatyta pažeidimų. Iš
patikrintų 116 MP (įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės, daugiafunkciniai izoliacijos varžos
matuokliai, megaommetrai ir kt.) 2 (1,7 proc.) MP buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos
reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 7 (14,3 proc.) įmonės
pašalino pažeidimus, atliko 8 (6,9 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai AB ,,Smiltynės perkėla“ keltuose ,,Nida“, ,,Kintai“, ,,Žalgiris“, ,,Baltija“
ir ,,Neringa“. Patikrintos 196 MP (manometrai, megaommetrai, manometriniai termometrai ir kt.). Visos
MP naudojamos nepažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimų.
Atlikti patikrinimai 26 alaus gamybos įmonėse, 2-jose (7,7 proc.) nustatyta pažeidimų –
Klaipėdos (50 proc.) ir Panevėžio (10 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 217 MP (alaus talpyklos, svarstyklės,
stikliniai tūrio indai, manometrai, debitomačiai ir kt.) 17 (7,8 proc.) MP buvo naudojamos su pasibaigusia
metrologine patikra. Klaipėdos apskrityje aludariai naudojo 28,1 proc. MP pažeidžiant teisinės metrologijos
reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 7 (27,0 proc.) įmonės
pašalino pažeidimus, atliko 12 (4,8 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 209 pramonės (gamybos) įmonėse (kepyklos, žuvies perdirbimo įmonės,
statybinių medžiagų, medienos apdirbimo ir kt.), 7-iose (3,3 proc.) nustatyta pažeidimų. Patikrintos 1602
MP (svarstyklės, įvairių tipų termometrai, manometrai ir kt.) 8 (0,7 proc.) buvo naudojamos pažeidžiant
teisinės metrologijos reikalavimus. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 24
(11,5 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atlikdamos 81 (5,1 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 3 karštą vandenį tiekiančiose įmonėse (Panevėžio ir Telšių apskrityse),
2-jose (66,7 proc.) nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 67 karšto vandens skaitiklių 19 (28,4 proc.) skaitiklių
buvo naudojami su pasibaigusia metrologine patikra. Daugiausia tokių karšto vandens skaitiklių (37,8 proc.)
naudojo Panevėžio apskrityje esantis UAB ,,Litesko“ filialas ,,Biržų šiluma“.
Atlikti patikrinimai 46 energijos gamybos įmonėse (šilumą gaminančios įmonės, šilumą ir
elektros energiją gaminančios įmonės), pažeidimų nenustatyta. Iš patikrintų 443 MP (automobilinės
svarstyklės, talpyklos, šilumos skaitikliai, manometrai ir kt.) visos buvo naudojamos nepažeidžiant teisinės
metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 6 (13 proc.)
įmonės pašalino pažeidimus, atliko 14 (3,2 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 18 didmeninės prekybos suskystintomis naftos dujomis ir naftos
produktais prekiaujančiose įmonių, 1-oje (5,6 proc.) nustatytas pažeidimas. Iš patikrintų 219 matavimo
priemonių (manometrai, dujų analizatoriai, suskystintų dujų skaitikliai ir kt.) 6 (2,7 proc.) buvo naudojamos
su pasibaigusiu metrologinės patikros galiojimo laiku. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti
patikrinimą 3 (16,7 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 11 (5,0 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 39 valymo ir skalbimo paslaugas teikiančiose įmonėse, 2-ose (5,1 proc)
nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 100 MP (svarstyklės, uždujinimo signalizatoriai, alkotesteriai, metalinės
liniuotės, ruletės) 5 (5,0 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo
apie planuojamą atlikti patikrinimą 7 (17,9 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 28 (28,0 proc.) MP
metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 221-oje degalų (benzino, dyzelino) degalinėje, 16-oje (7,2 proc.) nustatyta
pažeidimų. Atlikus 3270 MP (degalų įpylimo kolonėlės, degalų talpyklos, metrolazdės) būklės ir naudojimo
kontrolę nustatyta, kad 28 (0,9 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI
įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą, 7 (3,2 proc.) degalinės pašalino pažeidimus, atliko 29 (0,9
proc.) MP metrologinę patikrą.
Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 19 (2,6 proc.) dozatorių iš 717-ių patikrintų, faktinė
santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną ±0,5 proc. paklaidą: degalai buvo įpilami vartotojų
nenaudai esant dozavimo paklaidai 0,57 proc., 0,65 proc., 0,71 proc., 0,75 proc., 1,02 proc., 1,04 proc., 1,26
proc. tūrio.
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Atlikti patikrinimai 195-iose automobilinių dujų degalinėse, 22-ose (11,3 proc.) nustatyta
pažeidimų. Tai Telšių (22,2 proc.), Panevėžio (21,2 proc.), Marijampolės (18,2 proc.), Šiaulių (14,3 proc.),
Utenos (14,3 proc.), Kauno (11,8 proc.), Tauragės (11, 1 proc.) ir Klaipėdos (3,8 proc.) apskrityse. Atlikus
893 MP (dozatoriai, manometrai) būklės ir naudojimo kontrolę nustatyta, kad 28 (3,1 proc.) MP neatitiko
teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 8 (4,1
proc.) degalinės pašalino pažeidimus, atliko 22 (2,5 proc.) MP metrologinę patikrą.
Degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad 14-os (12,8 proc.) dozatorių iš 109 –ių tikrintų
dozatorių faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną ±1,0 proc. paklaidą: per dozatorius
automobilinės dujos buvo įpilamos vartotojo nenaudai esant dozavimo paklaidoms – 1,06 proc.; 1,13 proc.,
1,18 proc.; 1,23 proc.; 1,73 proc.; 1,92 proc.; 2,56 proc. tūrio.
Atlikti patikrinimai 361švietimo įstaigų (mokyklose, lopšeliuose-darželiuose ir kt.) maitinimo
paslaugas teikiančioje įmonėje, 21-oje (5,8 proc.) nustatyta pažeidimų. Daugiausia pažeidimų nustatyta
Klaipėdos (11,1 proc.) ir Telšių (10,5 proc.) apskrityse. Iš patikrintų 1567 MP (svarstyklės, stikliniai ir
bimetaliniai termometrai ir kt.) 31 (2,0 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl
išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 40 (11,1 proc.) įmonių pašalino pažeidimus,
atliko 85 (5,4 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 411 prekybos įmonių (parduotuvės, parduotuvės degalinėse), 29-iose (7,1
proc.) nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 1296 MP (elektroninės svarstyklės, stikliniai termometrai ir kt.) 67
(5,2 proc.) MP neatitiko teisinės metrologijos reikalavimų. Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą
atlikti patikrinimą 47 (11,4 proc.) įmonės pašalino pažeidimus, atliko 70 (5,4 proc.) MP metrologinę patikrą.
Atlikti patikrinimai 436 viešojo maitinimo įmonėse (kavinės, barai, valgyklos ir kt.), 45-iose
(10,3 proc.) nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 1824 MP (įvairių tipų termometrai, matavimo taurelės,
elektroninės svarstyklės) 71 (3,9 proc.) MP buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus.
Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 104 (23,9 proc.) įmonės pašalino
pažeidimus, atliko 174 (9,5 proc.) MP metrologinę patikrą.
Patikrinti 429 turgaviečių, prekybos kioskų ir lauko prekybos prekeiviai, 77 (17,9 proc.)
nesilaikė teisinės metrologijos reikalavimų. Iš patikrintų 547 MP (elektroninės, ciferblatinės svarstyklės,
stikliniai termometrai) 88 (16,1 proc.) MP buvo naudojamos pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus.
Dėl išankstinio LMI įspėjimo apie planuojamą atlikti patikrinimą 12 (2,8 proc.) prekeivių pašalino
pažeidimus, atliko 17 (3,1 proc.) MP metrologinę patikrą.
Prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, maitinimo paslaugas tiekiančiose įmonėse, turgavietėse, lauko
prekyboje ir kt. atlikta 1532 neautomatinių 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 per 2019 m.
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 4-iose geriamąjį vandenį tiekiančiose įmonėse 28 šalto vandens skaitikliai, 2-ose degalinėse kuro
pilstymo kolonėlės, 6-iose šilumą gaminančiose įmonėse 9 šilumos skaitikliai, vienoje įmonėje 5 buitiniai
dujų skaitikliai, taksi įmonėje – taksometras, pažeidimų nenustatyta. Vienoje suskystintų dujų degalinėje
dujų kolonėlės dozatorius neapsaugotas nuo neteisėto pakeitimo privaloma pakabinama plomba. Nepateikta
patvirtinta dujų kolonėlės plombavimo schema. Nurodyta kreiptis į šios kolonėlės pardavėją, kad pateiktų
parengtą plombavimo schemą pagal gamintojo tipo tvirtinimo sertifikatą ir į paskirtąją įstaigą, kad
paaiškintų, kodėl dozatorius neapsaugotas nuo neteisėto pakeitimo privaloma pakabinama plomba.
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) 159 įmonėse (parduotuvės, viešojo maitinimo įmonės, turgavietės, šilumą gaminančios
įmonės ir kt.) patikrintos naudojamos naujai įsigytos 230 svarstyklių, iš kurių 12 (5,2 proc.) neatitiko
Reglamento reikalavimų (neturi privalomų ženklų ir (ar) žymenų, atitikties dokumentuose nenurodyta
svarstyklių naudojimo teritorijos gravitacijos vertė ,,g“, pateiktose deklaracijose nenurodyta atitiktis
direktyvos 2009/23/EB reikalavimams). Dėl nustatytų neatitikimų nurodyta kreiptis į svarstyklių pardavėjus.
Atlikti paskirtųjų įstaigų vykdomos veiklos paskyrimo srityse patikrinimai. Patikrinus 9
paskirtąsias įstaigas (UAB ,,Tetas“ Vilniaus filialas, UAB ,,Adampolis“ tachografų patikros dirbtuvių
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Kauno padalinys, UAB ,,Centrako“ Kauno skyriaus tachografų dirbtuvės, V. Rimkaus autoserviso įmonė
,,Mobilis" tachografų dirbtuvė, UAB ,,Silberauto“ Klaipėdos tachografų dirbtuvės, UAB „Autokurtas“
Šiaulių tachografų dirbtuvės, UAB ,,Kelio servisas Panevėžyje“ tachografų dirbtuvės, UAB „Vaizga“
tachografų dirbtuvės, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Diagnostikos
departamento Metrologijos laboratorija, Vilniaus filialas), kurių veikla susijusi su srovės, įtampos,
kombinuotų matavimo transformatorių, galios transformatorių, tachografų, geležinkelio vėžės matavimo
šablonų, kelio kontrolės vežimėlių patikra, galios jungtuvų bandymus ir transformatorinės alyvos
chromotografinę analizę, 3-jose nustatyti veiklos pažeidimai.
UAB ,,Centrako“ Kauno skyriaus tachografų dirbtuvėse ir UAB ,,Silberauto“ Klaipėdos tachografų
dirbtuvėse patikrinimo metu nustatyta, kad paskirtosios įstaigos nesilaiko 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,
patvirtinto LMI viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 11V-34, 26 p. nustatyto reikalavimo: –
Išduotų matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų registravimo žurnaluose yra neaiškių
taisymų, kurie nepatvirtinti atsakingo asmens parašu ir nenurodyta taisymo data. UAB ,,Kelio servisas
Panevėžyje“ tachografų dirbtuvėse Išduotų matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų
registravimo žurnaluose ne visur nurodyti gautų iš gamintojų patikros žymenų ir sertifikatų numeriai, nėra
tachografo savininko ar įgalioto asmens vardo, pavardės ir parašo už priklijuotus patikros žymenis ir gautus
patikros sertifikatus.
Atlikti 85 patikrinimai kituose įvairiuose objektuose (elektros energijos tiekimo įmonėje, šilumos
tiekimo įmonėje, prekybos kioskuose, taksi paslaugas teikiančiose įmonėse ir kt.), 6-iose (7,1 proc.) nustatyta
pažeidimų. Iš patikrintų 359 MP 15 (4,2 proc.) MP buvo naudojama pažeidžiant teisinės metrologijos
reikalavimus.
58 patikrinimai atlikti pagal gautus 40 vartotojų ir ūkio subjektų skundus. Tikrinti įvadiniai
šilumos skaitikliai, įvadinis šalto vandens skaitiklis, buitiniai šalto vandens skaitikliai, elektros energijos
skaitikliai, svarstyklės, menzūros, automobilių parkavimo automatai, naftos produktų ir suskystintų dujų
kolonėlės, alkotesteris 28-iais atvejais (48,3 proc.) nustatyta pažeidimų.
Atlikti 24 patikrinimai, patikrinti 28 ūkio subjektai kartu su kitų ūkio subjektų veiklos priežiūrą
atliekančių valstybės ir savivaldybės institucijų atstovais. Atlikti 2 patikrinimai su Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovais Marijampolėje vaisiais ir daržovėmis
prekiaujančiose prekybos įmonėse. Nustatytas 1 pažeidimas. Su Radviliškio r. VMVT atstovais atlikti 6
patikrinimai Radviliškio ir Radviliškio r. viešojo maitinimo įmonėse, Radviliškio r. parduotuvėse. Nustatytas
1 pažeidimas. Su Panevėžio m. savivaldybės atstovais atlikti 7 patikrinimai taksi paslaugas teikiančiose
įmonėse, 3 – lauko prekyboje. Nustatyti 4 pažeidimai. Su Rietavo savivaldybės atstovu atlikti du patikrinimai
taksi paslaugas teikiančiose įmonėse. Nustatytas 1 pažeidimas. Su Valstybine energetikos inspekcija atliktas
1 patikrinimas degalinėje, nustatytas pažeidimas. Su Utenos r. savivaldybės atstovais atlikti 7 patikrinimai
taksi paslaugas teikiančiose įmonėse. Pažeidimų nenustatyta.
LMI inspektoriai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais 53 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 14 kruopas fasuojančių/tiekiančių įmonių (atliktas 61 patikrinimas), 5-iose (28,6 proc.)
nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 3782-jų pakuočių 398-ių (10,5 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo
leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „Malsena plius“ – 28,0 proc., UAB „Galinta ir partneriai“ –
15,4 proc., UAB „Sanitex“ – 5,6 proc., S. Krivicko įmonė „Fasma“ – 3,3 proc., UAB „Skanėja“ – 2,8 proc.
Palyginti su 2017 m.1 atliktų patikrinimų rezultatais, situacija kruopas fasuojančiose įmonėse pablogėjo, t. y.
pažeidimų padaugėjo nuo 7,8 proc. iki 10,5 proc.
Patikrintas 31 duonos ir pyrago gamintojas (atlikti 58 patikrinimai), 6-iuose (19,4 proc.) nustatyta
pažeidimų. Iš patikrintų 2116-os gaminių 93-jų (4,4 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus.
1

Čia ir toliau kai lyginama su 2017 metų patikrinimų rezultatais – produktai 2018 metais nebuvo tikrinti.

33
Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB ,,Ukmergės duona“ – 16,7 proc., UAB Plungės duonos kepiniai – 11,5
proc., UAB „Laragis“ – 11,4 proc., UAB Lietuvos kepėjas – 10,0 proc. ir kt.
Patikrinta 12 druską fasuojančių įmonių (atlikti 64 patikrinimai), 1 – oje (9,1 proc.) nustatyta
pažeidimų. Iš patikrintų 2060-ies druskos pakuočių 299-ių (14,5 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo
leistinus. Pažeidimai nustatyti UAB „Imlitex“ – iš patikrintų 1333- jų druskos pakuočių 299-ių (22,4 proc.)
neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. Palyginti su 2017 m. atliktų patikrinimų rezultatais, situacija
druską fasuojančiose įmonėse nepakito.
Patikrinta 10 cukraus gamintojų/tiekėjų, pažeidimų nenustatyta. Iš viso patikrinta 1019 cukraus
pakuočių, atlikti 25 patikrinimai.
Patikrintos 22 buitines dujas fasuojančios įmonės (atlikti 69 patikrinimai), 8-iose (36,4 proc.)
nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 743-jų dujų balionų 135-ių (18,2 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo
leistinus. Daugiausia kiekio neatitikimų nustatyta: UAB „Jozita“ – 46,7 proc., UAB „JDC prekyba“ – 38,0
proc., UAB „Madalva“ – 36,4 proc., UAB „Naftos dujos“ – 33,3 proc., UAB „Mobilus spektras“ – 28,6
proc., UAB „Deguva“ – 25,0 proc. ir kt. Palyginti su 2018 m. atliktų patikrinimų rezultatais, situacija dujų
balionus pildančiose įmonėse pablogėjo, t. y. pažeidimų padaugėjo nuo 14,4 proc. iki 18,2 proc.
I ketv. patikrintos 38 kietą kurą fasuojančios įmonės (atlikti 59 patikrinimai), 21- oje (55,3 proc.)
nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 2194-ių kuro pakuočių 535-ių (24,4 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai
viršijo leistinus. Daugiausia kiekio neatitikimų nustatyta: UAB „Biogra“ – 100,0 proc., UAB „Būsto plėtros
ir investicijų centras“ – 100,0 proc., UAB „Liteko“ – 67,7 proc., UAB „DEPO DY LT“ – 56,8 proc., UAB
„Fina LT“ – 50,0 proc., UAB „Smart Trading“ – 42,9 proc., UAB „Rokjus“ – 36,7 proc., UAB „Ramundas
GM“ – 33,0 proc., UAB „Gedaleksas“ – 30,8 proc. ir kt. Palyginti su 2017 m. atliktų patikrinimų rezultatais,
situacija kietą kurą fasuojančiose įmonėse nepakito.
IV ketv. patikrinti 33 kieto kuro gamintojai/tiekėjai (atlikti 62 patikrinimai), 18-oje (54,5 proc.)
nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 1771-o gaminio 440-ies (24,8 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo
leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB ,,Tarsidė“ – 100,0 proc., UAB „Vigidas PACK“ – 73,3 proc.,
UAB „Autoarma“ – 57,0 proc., AB „SKV“ – 45,6 proc., UAB „Grasta“ – 42,5 proc., MB „Leto projektai“ –
40,6 proc., UAB „Liteko“ – 36,7 proc., UAB „Litmer“ – 36,4 proc., UAB „Rokjus“ – 30,0 proc., UAB
„Monada“ – 22,8 proc. ir kt. Palyginus su 2019 m. I ketv. atliktų patikrinimų rezultatais, situacija kurą
fasuojančiose įmonėse nepakito.
Patikrintos 26 buitinę chemiją fasuojančios/tiekiančios įmonės (atlikti 63 patikrinimai), 4-iose
(15,4 proc.) nustatyta pažeidimų. Iš patikrintų 2456-ių pakuočių 65-ių (2,6 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai
viršijo leistinus. Kiekio neatitikimai nustatyti: UAB „Ambertonas“ – 33,3 proc., UAB „Naujoji Ringuva“ –
8,0 proc., AB „Alytaus chemija“ – 7,5 proc. ir UAB „Koslita“ – 3,1 proc.
Patikrinta 15 riešutus ir džiovintus vaisius fasuojančių/tiekiančių įmonių (atlikti 28
patikrinimai). Patikrintos 1588 pakuotės. Pažeidimų nenustatyta.
Patikrintos 34 daržoves fasuojančios įmonės (atlikti 54 patikrinimai), 7-iose (20,6 proc.) nustatyta
pažeidimų. Iš patikrintų 2517-ių pakuočių 183-jų (7,3 proc.) neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus.
Daugiausia kiekio neatitikimų nustatyta: ūkininkas Arnas Kvedaras – 87,5 proc., UAB „RIMI LIETUVA“ –
60,7 proc., ūkininkas Vidmantas Girdzijauskas – 18,4 proc., UAB „Augma“ – 14,1 proc., ūkininkas
Vidmantas Kvedaras – 13,6 proc. ir kt.
33 patikrinimai atlikti kitose įvairiose įmonėse. Tikrinti kulinarijos ir konditerijos gaminiai,
duonos ir pyrago gaminiai, pieno produktai, mėsos gaminiai, alkoholiniai gėrimai, alus, miltai, prieskoniai,
kava, padažai, sultys, actas, žuvies konservai, valgomieji ledai, mėsos gaminiai, miltai, pieno produktai,
traškučiai, pievagrybiai, alkoholiniai gėrimai, šaldytos uogos, parfumerijos gaminiai, buitinė chemija,
statybinės medžiagos ir kt. Iš patikrintų 12746-ių produktų pakuočių 627-ių (4,9 proc.) neigiami kiekio
nuokrypiai viršijo leistinus.
66 patikrinimai atlikti, atliekant fasuotų prekių kiekio bandymus, kuriuos atliko pagal LST EN
ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus akredituotas LMI Matavimų ir tyrimų skyrius. Tikrintas sūris, varškė,
alkoholiniai gėrimai, sultys, stalo vanduo, druska, cukrus, sėklos, braškės, valgomieji ledai, alus, daržovių
konservai, actas, parfumerijos gaminiai, statybinės medžiagos, autochemija ir kt. Nustatyti 6 (9,1 proc.)
pažeidimai.
27 patikrinimai atlikti pagal 10 gautus vartotojų ir ūkio subjektų skundus, prašymus. Tikrinti
9-ių rūšių fasuotų produktų kiekiai: vytintos dešros, kalakutiena, sūris, varškė, apelsinai, šampanas, miltai

34
picoms, tortai, suskystintos dujos balionuose. 14 atvejų (51,9 proc.) nustatyta produktų kiekio pažeidimų.
Miltai ,,DIVELLA“ picoms kepti (1000 g) (gamintojas Italija, F. DIVELLA S.p.A./pardavėjas MAXIMA
LT, UAB), pakuotės paženklintos „e“ ženklu, miltų neigiami kiekio nuokrypiai pakotėse viršijo leistinus
neigiamus kiekio nuokrypius.
Nustatyti fasuotų prekių ženklinimo ,,e“ ženklu pažeidimai. Gamintoja (importuotoja) UAB
,,Lietuvos kepėjas“ (Kaunas), nesilaikydama Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau –
Reglamentas) reikalavimų, Pieniškų bandelių su šokolado gabaliukais (400 g) ir Pieniškų bandelių (400 g)
pakuotes paženklino ,,e“ ženklu, nors nėra atliktas jo naudojamos kontrolės sistemos įvertinimas.
Importuotoja UAB „Bretlingis“ (Klaipėda) pateikė rinkai vaflių lakštus ,,Veselka Lekorna“ (90 g),
neįdarytus vaflius ,,Avietėlė“ (90 g) ir vaflių lakštus ,,Šeima“ (150 g) gamintojo OOO ,,Lekorna“ (Ukraina),
tačiau nepateikė dokumentų, patvirtinančių fasuotų prekių ženklinimo ,,e“ ženklu atitiktį Reglamento
reikalavimams. UAB „Imlitex“ (Kaunas) tiekia rinkai paženklintus „e“ ženklu jūros druskos dribsnius
„Maldon“ (125 g), tačiau dokumentų, patvirtinančių leidimą ženklinti, UAB „Imlitex“ nepateikė.
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