Įmonės veiklos sritys ir rūšys:
Veikla, susijusi su Valstybės pavestų funkcijų vykdymu:
- žemės ir miškų ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimo ir tipo patvirtinimo veikla, į kurią
įeina žemės ir miškų ūkio transporto priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio
junginio tipo patvirtinimo darbai,

ES tipo patvirtinimo sertifikatų išdavimas (prireikus jų

panaikinimas ar atsisakymas išduoti); norminių aktų, reglamentuojančių techninių tarnybų skyrimą,
veiklą ir priežiūrą, rengimas;
bandymus bei patikras,

vertinimas, skyrimas

ir priežiūra techninių tarnybų, atliekančių

vertinimas ir priežiūra, kaip gamintojas laikosi reglamente numatytų

gamybos atitikties įsipareigojimų, susijusių su ES tipo patvirtinimu;

ryšių palaikymas su kitų

valstybių narių ES tipo patvirtinimo institucijomis, informacijos teikimas Europos Komisijai;
tikrinimas, ar gamintojo išduodami atitikties sertifikatai atitinka reglamento reikalavimus.
- žemės ir miškų ūkio transporto priemonių rinkos priežiūra. Vykdant šią funkciją,

tikrinama, ar

tiekėjai į rinką, gamintojai nepažeidžia Reglamento (ES) Nr. 167/2013 reikalavimų, esant reikalui
imamasi priemonių uždrausti tiekti į rinką neatitinkančias reikalavimų transporto priemones, praneša
naudotojams apie nustatytą transporto priemonių keliamą pavojų. Priėmus sprendimą šalinti iš rinkos
kitoje šalyje-narėje pagamintą transporto priemonę, informuojamas tos šalies susijęs ekonominės
veiklos vykdytojas. Tiriami skundai.
- apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros darbai. Vykdant
šią veiklą, Stotis Ministerijos nustatyta tvarka įvertina technines apžiūras vykdančių ūkio subjektų
pasirengimą užsiimti naudojamos įrangos apžiūromis veikla, išduoda/naikina išvadas(leidimus)
užsiimti šia veikla, koordinuoja ir prižiūri jų veiklą; rengia norminius aktus, reglamentuojančius
naujų purkštuvų pirminės apžiūros atlikimo bei technines apžiūras vykdančių ūkio subjektų priežiūros
tvarką; konsultuoja, organizuoja mokymus apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninių
apžiūrų ir pasiruošimo joms klausimais; registruoja naują

apdorojimo augalų apsaugos produktais

įrangą, suteikia unikalų numerį, išduoda augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimus, teikia
informaciją, tiria skundus.
- įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros kontrolė, į
kurią įeina skundų dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų
atlikimo ir techninių talonų išdavimo tyrimas, savivaldybių informavimas apie atliktų tikrinimų
rezultatus.
- traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų atitikties nustatytiems reikalavimams
vertinimas, atliekant bandymus, matavimus bei išvadų teikimas;
- gamintojų, tiekėjų rinkai ir vartotojų konsultavimas, mokymas visais įmonės kompetencijai
priskirtais klausimais,
- bendradarbiavimas su giminingomis kitų ES šalių institucijomis, šalies rinkos priežiūros bei kitomis
valstybės institucijomis įmonės kompetencijai priskirtais klausimais.

Kita veikla:
- žemės, miškų ūkio ir kitų mašinų, darbo įrenginių atitikties techninio reglamento „Mašinų sauga“
bei kitų teisės aktų, norminių dokumentų reikalavimams vertinimas,
-

specialių transporto priemonių, skirtų greitai gendantiems produktams vežti, bandymas bei

patikros,
- žemės ūkio mašinų saugos ekspertizė,
- transporto priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirųjų techninių junginių bandymai ir atitikties
vertinimas nustatytiems reikalavimams,
- lošimo įrenginių-rulečių atitikties vertinimas nustatytiems reikalavimams
- kitokia veikla, kuri neprieštarauja Stoties nuostatams ir teisės aktams.

