Strateginiai
tikslai
1

2
1.
Užtikrinti
Valstybės
deleguotų
funkcijų
dėl
žemės ir miškų
ūkio transporto
priemonių
Įgyvendinti
atitikties
valstybinę
įvertinimo ir tipo
politiką
patvirtinimo bei
atitikties
apdorojimo
įvertinimo
augalų apsaugos
srityje,
produktais
siekiant
įrangos
apsaugoti
techninės
šalies
rinką apžiūros
nuo
sistemos plėtros
nekokybiškų,
vykdymą
pavojingų
sveikatai
ir
aplinkai žemės
ir miškų ūkio 2. Siekti pelno
žemės,
miškų
transporto
ūkio,
kitų
priemonių,
mašinų
ir mašinų, darbo
įrenginių,
įrenginių
transporto
priemonių
atitikties
vertinimo srityje
atliekant
bandymus/patikr
as, ekspertizes ir
sertifikavimą.

Uždaviniai

3
1. Žemės ar miškų
ūkio transporto
priemonių bei
mašinų atitikties
vertinimas
2. Apdorojimo
augalų apsaugos
produktais įrangos
techninės apžiūros
sistemos plėtra

3. Pagalba
gamintojams,
vartotojams ir
tiekėjams

4. Žemės, miškų
ūkio, kitų mašinų,
darbo įrenginių
atitikties techninio
regl. „Mašinų
sauga“ bei kitų
teisės akTų norminių
dokumentų
reikalavimams
vertinimas
5. Transporto
priemonių, jų
sudedamųjų dalių
ar techninių
junginių bandymai
ir atitikties
vertinimas
nustatytiems
reikalavimams
6. Lošimo
įrenginių-rulečių
tikrinimas ir
atitikties
įvertinimas
Viso (1,2,4,5,6 uždavinių kriterijų suma):

Kriterijų
pavadinimas,
vienetai
4
Įgyvendinimo
laipsnis, %
Išduota atitik-ties
sertifikatų, tipo
patvirtinimo
pažymėjimų, vnt.

2017
5
100
50

Įvykdymo terminas
2018 2019 2020
6
100
55

7
100

8
100

60

65

Atsak.
vykdytojai
9
Direktorius
P. Kalina
Sk. ved.
V. Lenortavičius

Užregistruota ir
išduota purkštuvų
pa-žymėjimų, vnt.
Atlikta technines
apžiūras vykdančių
ūkio subjektų
patikrų, vnt.
Atlikta gamintojų,
tiekėjų vartotojų
konsultacijų, vnt.

300

320

350

360

12

12

12

12

200

250

300

350

Sk. ved. :
V. Lenortavičius ir S.
Račiūnienė
Vyresn. inž.
A.
Bunevičius

Pelningumas, %
Likvidumas, koefic.
dydis
ROE, %
Išbandyta ir
įvertinta žemės,
miškų
ūkio, kitų mašinų ,
darbo įrenginių,
vnt.

6
≥1

7
≥1

8
≥1

9
≥1

Direktorius
P. Kalina

>18
200

>19
250

>20
300

>21
310

Atlikta bandymų
/tikrinimų, vnt.

380

390

400

410

Sk. ved. S.
Račiūnienė

Atlikta tikrinimų ir
sertifikavimų, vnt.

35

40

45

45

977

1067 1167

Sk. ved.:
S. Račiūnienė ir V.
Lenortavičius
Direktorius
P. Kalina

1202

Vyresn.
inž. A.
Bunevičius

Sk. ved.:
S. Račiūnienė ir V.
Lenortavičius

