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Aplinkos ir išteklių analizė:
1. Išorės veiksniai (PEST analizė)
1.1. Politiniai veiksniai
Lietuvos standartizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – LSD)
yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, vykdanti nacionalinės standartizacijos
institucijos funkcijas ir pagal savo kompetenciją dalyvaujanti formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką
standartizacijos srityje, taip pat vykdanti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
LSD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,
kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro
įsakymais, LSD direktoriaus įsakymais ir LSD nuostatais.
Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas ES bei prekių ir paslaugų kokybės gerinimas, tuo siekiant padidinti
konkurencingumą vietinėje ir užsienio rinkose, yra faktoriai, sąlygojantys LSD strateginį tikslą. Šie
klausimai yra susiję ir su Lietuvos įsipareigojimais, kylančiais iš Europos Bendrijos steigimo sutarties
(28-30 straipsniai, 153 ir 157 straipsniai) bei Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties nuostatų,
susijusių su laisvu prekių judėjimu, vartotojų apsauga, pramonės konkurencingumo didinimu ir kt. LSD
sudaro sąlygas ir užtikrina visų suinteresuotųjų šalių, ypač mažų ir vidutinių įmonių bei vartotojų,
dalyvavimą standartizacijoje laisvanorišku ir lygiateisiu pagrindu (subalansuotas šalių dalyvavimas).
Vykdydama savo funkcijas, LSD prisideda prie žmonių ir gyvūnų sveikatos ir gyvybės apsaugos, sudaro
sąlygas saugoti aplinką, prekes, vartotojų interesus ir užtikrinti jų saugumą (tvari plėtra). Valstybės
institucijoms teisės aktuose teikiant nuorodas į Lietuvos standartus, galima sėkmingai įgyvendinti
dereguliavimo principą.
Integruojantis į ES, LSD tapo Europos Komisijos pripažintų Europos standartizacijos organizacijų CEN,
CENELEC ir ETSI nariu, tuo užtikrindama įstojimo įsipareigojimų įvykdymą standartizacijos srityje.
Lietuvos buvimas ES teigiamai veikia nacionalinę standartizaciją, mažina originalių Lietuvos standartų
kiekį bei didina tarptautinių ir Europos standartų kiekį Lietuvos standartų fonde.
Politiniai veiksniai iš Lietuvos pusės rizikos LSD nekelia. 2007 m priimtas Standartizacijos įstatymo
pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, Nr, 39-1435) užtikrino tolesnį Lietuvos teisės suderinamumą su EB teise
standartizacijos srityje, užtikrino vartotojų dalyvavimo bei taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų
standartizacijoje finansavimą.
LSD dalyvauja EB Techninio harmonizavimo ir SOGS grupių veikloje, turėdama galimybes reikšti
Lietuvos poziciją dėl rengiamų EB teisės aktų, LRV nustatyta tvarka keičiasi informacija apie standartus ir
techninius reglamentus su PPO ir ES. 2006-2007 m. LSD organizavo 7 CEN TC posėdžius Lietuvoje, tai
teigiamai paveikė Lietuvos ūkio subjektų dalyvavimą standartizacijoje.
2006 m. LSD dalyvavo Lietuvos Respublikos finansuojamame techninės pagalbos projekte Gruzijoje
(Nacionalinės standartizacijos institucijos administracinių gebėjimų stiprinimas), kurio rezultatus teigiamai
įvertino LR Užsienio reikalų ministerija. Premjero vizito Gruzijoje metu buvo paprašyta tęsti šią pagalbą
2007 metais. 2007 m. LSD pasirašė ir įvykdė sutartį su Užsienio reikalų ministerija dėl techninės pagalbos
teikimo standartizacijos srityje visoms trims Kaukazo respublikoms. Techninė pagalba numatoma teikti ir
2008 m.
Tarptautiniame lygmenyje LSD turi galimybių padidinti dalyvavimą ir aktyvumą: tapus pilnateisiu ISO
nariu, LSD ir jos technikos komitetai (toliau vadinama – LST TK) galėtų aktyviai dalyvauti rengiant ISO
standartus, prisidėdami prie nuoseklios standartų visumos kūrimo ir kuo efektyviau išnaudodami ribotus
išteklius.
1.2. Ekonominiai veiksniai
Vystantis Europos bendrajai rinkai, intensyvėjant ekonominiam bendradarbiavimui, plečiantis prekių ir
paslaugų mainams ir vykstant vis intensyvesnei globalizacijai ypač didėja Lietuvos nacionalinės
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standartizacijos institucijos, kurios funkcijas vykdo LSD, vaidmuo Lietuvos politiniame gyvenime. 2000
metais buvo pradėta įgyvendinti Lisabonos strategija, kurios tikslas – pasiekti, kad ES taptų
„konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje, pasižyminčia tvaria plėtra ir
iki 2010-ųjų metų užtikrinančia daugiau ir geresnių darbo vietų ir tvirtesnę socialinę sanglaudą“. Lietuvos
standartizacijos sistema pasirengusi įnešti savo indėlį siekiant šio tikslo. Jau šiandien galime didžiuotis gera
standartizacijos sistema. Vis dėlto, būtina ją plėtoti ir tobulinti, siekiant pasirengti rimtiems iššūkiams, kurie
mūsų laukia ateityje. Iškilo poreikis padidinti procesų ir organizacijos efektyvumą, užtikrinti didesnį
skaidrumą ir matomumą sudarant įvairių sričių prioritetų sąrašą ir skiriant atitinkamą finansavimą.
LSD teikia informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras institucijoms, ūkio subjektams ir visai Lietuvos visuomenei. Pateikiami tinkami
visuomenei standartai užtikrina paramą viešiesiems pirkimams, sąlygoja efektyvų ir veiksmingą ekonominių
ir finansinių išteklių panaudojimą, skatina mokslo ir technologijų pažangą, sudaro galimybes neatsilikti nuo
inovacijų ir jas remti, įdiegti naujas europines statybų projektavimo normas Eurokodus ir jų nacionalinius
priedus.
Lietuvos standartų projektus savanoriškai ir lygiomis teisėmis rengia visos suinteresuotos šalys:
gamintojai ir paslaugų teikėjai, valstybės ir savivaldybių, mokslo ir studijų institucijų, vartotojų, asocijuotos
ir kitos organizacijos. Jos gali būti LST TK nariais. Šiuo metu LST TK dalyvauja per
800 techninių ekspertų – LST TK narių įgaliotųjų atstovų, kuriuos skiria LST TK nariai ir apmoka visas su
jų darbu LST TK susijusias išlaidas. Vis daugiau ūkio subjektų supranta standartizacijos teikiamą naudą,
įsijungia į LST TK veiklą, deleguoja savo atstovus į tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų TK
darbo grupes. Lietuvos standartai yra skirti visuomenei, o LSD sudaro visas sąlygas visuomenei dalyvauti
nacionalinėje standartizacijoje, kuri Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tais pačiais principais kaip ir visoje
ES.
Ekonominiai Lietuvos ūkio veiksniai rizikos LSD veiklai nesukelia. Tarptautinių ir Europos standartų
perėmimas, į kurį orientuojasi LSD, šalina kliūtis prekyboje, atveria naujas rinkas ir taip skatina ekonominį
augimą bei valstybės biudžeto pajamas. Lietuvos ekonomikos vystymasis teigiamai atsiliepia nacionalinės
standartizacijos plėtrai, nes joje ūkio ir kiti subjektai vis aktyviau reiškiasi. Ūkio subjektų savanoriškas
dalyvavimas LST TK veikloje rengiant standartus užtikrina galimybę jiems atstovauti savo interesus bei
poreikius. Taip pat keičiasi ūkio subjektų požiūris į standartų naudą, nes Standartizacijos įstatymas nustato
sąlygas tiekti produktus į rinką pagal jų atitiktį techniniams reglamentams bei Lietuvos standartams.
Paminėti palankūs veiksniai užtikrina stabilų standartų pardavimą bei atitinkamai LSD specialiųjų lėšų
surinkimo biudžeto plano vykdymą. Valstybės biudžeto vykdymas sudaro prielaidas tikėtis, kad LSD
priklausantis valstybės finansavimas išliks stabilus, o tose veiklos srityse, kur darbų apimtys stipriai auga didės. Brangstanti darbo jėga ir energetiniai ištekliai reikalaus daugiau lėšų darbo užmokesčiui ir darbo
vietoms išlaikyti, todėl stabilus finansavimas leistų įvykdyti pavestus uždavinius, nereikėtų mažinti
valstybės tarnautojų skaičių, jų atlyginimus ar techninį aprūpinimą.
1.3. Socialiniai veiksniai
LSD nuolat teikia visapusišką informaciją apie Lietuvos standartus ir kitus leidinius Lietuvos
visuomenei. Tai gerina valstybės institucijų, verslo bendruomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių žinias ir
supratimą apie standartų socialinę naudą (socialinė atsakomybė) ir galimybes.
Užsienio kalbų mokėjimas, suderinant kalbos žinias su technine standartų kalba, darbo rinkoje nėra
pakankamas, todėl naujiems darbuotojams adaptuotis gali prireikti tam tikro laiko. LSD nuolat palaiko
glaudžius ryšius bei bendradarbiauja su visuomene organizuodamas pažintinius-mokomuosius seminarus
bei konsultacinius pasitarimus, tuo mažindami galimą riziką dėl naujų darbuotojų adaptavimosi ir ekspertų
kvalifikacijos kėlimo.
Privatus sektorius, ypač mažos ir vidutinės įmonės, dar pasyviai dalyvauja teikiant pastabas ir
pasiūlymus dėl standartų projektų viešosios apklausos metu, kartais neaktyviai dalyvauja įvairių darbo
grupių veikloje. Dalis mokslo ir mokymo institucijų nepakankamai aktyviai dalyvauja savanoriškoje
standartizacijoje, siūlydami mokėti už dalyvavimą. Toks reiškinys atsiranda dėl savanoriškos
standartizacijos principų nesupratimo, bet Standartizacijos įstatymas sudarys papildomas galimybes šiems
dalyviams įsitraukti į standartizaciją vykdant mokslo tiriamuosius darbus standartizacijoje.
1.4. Technologiniai veiksniai
Lietuvos standartizacijos sistemai iššūkį meta nuolatos atsirandančios naujos technologijos. LSD turi
prisitaikyti prie šių rinkoje vykstančių pokyčių, kad galėtų paremti inovacinių produktų patekimą į rinką ir
sudaryti sąlygas laisvai prekybai ES. Standartizacijos laukia dideli darbai ir rimtas indėlis, prisidedant prie
žiniomis pagrįstos Lietuvos visuomenės plėtros, tvaraus vystymosi, inovacijų, energetikos bei sveikatos.
Narystės pagrindu LSD naudojasi ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI ir PPO informacinėmis
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sistemomis, EK CIRCA duomenų baze, yra prijungta prie LR valstybinių institucijų informacinio tinklo.
LSD toliau vystoma standartizacijos valdymo informacinė sistema SMIS, elektroninio komiteto posistemė
(e-TK), spausdinimo pagal pareikalavimą (POD) posistemė, diegiama elektroninės parduotuvės (e-shop)
posistemė bei kitos posistemės, pritaikytos informacinės visuomenės poreikiams, mažoms ir vidutinėms
įmonėms, vartotojams, konkretiems klientams ir piliečiams.
Planuojama padidinti IT sistemos saugumą, įsigyjant šiuolaikines virusų gaudykles ir nedalykinių
elektroninių laiškų filtravimo sistemas, sumažinant iki minimumo įsilaužimo į LSD IT sistemą riziką.
Elektroninio parašo įstatymo laipsniškas įgyvendinimas ir besiplečianti elektroninės bankininkystės
sistema leis toliau tobulinti elektroninių LST TK sistemą ir tolesnį finansinės apskaitos kompiuterizavimą.
2. Vidaus veiksniai (išteklių analizė)
2.1. Teisinė bazė
– LR standartizacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 35-972; Žin., 2007, Nr, 39-1435 );
– 2004-04-26 LRV nutarimas Nr. 472 Dėl 1999-05-20 LRV nutarimo Nr. 617 „Dėl keitimosi
informacija apie standartus, techninius reglamentus, informacinės visuomenės paslaugų teikimo ir
naudojimo, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus ir šių dokumentų projektus“ pakeitimo (Žin., 2004,
Nr. 63-2264);
– 2001-01-19 LSD direktoriaus įsakymas Nr. 6 Dėl geros standartų rengimo, priėmimo ir taikymo
praktikos; (Žin., 2001, Nr. 12-385).
– LST 0 serijos standartai.
2.2. Institucinė struktūra
Lietuvos standartizacijos departamentas yra nacionalinė standartizacijos institucija. Ją sudaro trys
standartizacijos skyriai, planavimo ir tikrinimo skyrius, leidybos ir platinimo skyrius, informacijos ir
technologijų skyrius, finansų ir administravimo skyrius bei sekretoriatas.
Standartizacijos taryba, kuri yra kolegialus patariamasis organas standartizacijos strategijos klausimams
svarstyti, sudaroma Standartizacijos įstatymo nustatyta tvarka. LSD veiklai koordinuoti ir vystyti sudaromos
komisijos. LSD sudaro nuolatines Vartotojų ir Technikos komisijas bei gali sudaryti ir kitas nuolatines ar
laikinąsias komisijas. LSD struktūra nuolat peržiūrima vertinant metinius darbo rezultatus ir tobulinama
siekiant užtikrinti trumpalaikių ir ilgalaikių darbų tinkamą įvykdymą.
Lietuvos standartų projektus rengia LST TK, kurių yra 74. Dalyvavimas LST TK veikloje yra
savanoriškas ir vyksta lygiomis teisėmis. LST TK nariais gali būti visos suinteresuotos šalys: gamintojai ir
paslaugų teikėjai, valstybės ir savivaldybių, mokslo ir studijų institucijų, vartotojų, visuomeninės,
profesinės, asocijuotos ir kitos organizacijos. LST TK nariai skiria savo įgaliotuosius atstovus ir apmoka
visas su jų darbu susijusias išlaidas. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas LST TK veikloje užtikrina galimybę
dalyvauti standartų rengimo procese ir atstovauti savo interesus bei poreikius. Standartų reikia
suinteresuotosioms šalims, todėl joms nacionalinė standartizacijos institucija LSD sudaro įvairiapuses
galimybes dalyvauti standartų rengimo procese ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniame ir Europos lygmenyse.
LST TK skaičių apsprendžia suinteresuotų šalių aktyvumas ir poreikis.
Lietuvos standartizacijos sistema integruojasi į tarptautinę ir Europos standartizaciją per narystę šiose
organizacijose:
– Tarptautinė standartizacijos organizacija ISO – tikrasis (pilnateisis) narys nuo 2008 m.(narys
korespondentas nuo 1992 m.);
– Tarptautinė elektrotechnikos komisija IEC – asocijuotas narys nuo 1996 m.;
– Europos standartizacijos komitetas CEN – tikrasis (pilnateisis) narys nuo 2004 m. (afiliuotas narys nuo
1993 m.).;
– Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas CENELEC – tikrasis (pilnateisis) narys nuo 2003
metų (afiliuotas narys nuo 1997 m.);
– Europos telekomunikacijų standartų institutas ETSI – tikrasis (pilnateisis) narys nuo 1996 m.;
– Baltijos standartizacijos forumas BSF – narys nuo 1999 m.
Pilnateisė narystė Europos standartizacijos organizacijose CEN, CENELEC ir ETSI (toliau ESO)
nustato pareigas ir teises bei suteikia galimybes teikti siūlymus keisti Europos standartų ir kitų leidinių
dalykinį turinį, atstovaujant Lietuvos ekonomikos ir visuomenės interesus viešosios apklausos ir balsavimo
metu, bei dalyvaujant šių organizacijų administracinių ir techninių struktūrų veikloje. Įvertinat Lietuvos
ūkio subjektų poreikius, buvo tikslinga tapti tikruoju (pilnateisiu) ISO nariu, įgyjant galimybes teikti
siūlymus keisti tarptautinių standartų dalykinį turinį ir pilnai išnaudoti Vienos sutarties tarp ISO ir CEN
galimybes. Kadangi elektrotechnikos srityje per 75 % Europos standartų yra perimti tarptautiniai standartai,
keisti narystės statusą IEC šiuo metu netikslinga. BSF yra bendradarbiavimo standartizacijos srityje tarp
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos institucijų ir šiame lygmenyje darbai vyksta pakankamai sklandžiai.
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LSD yra viešosios įstaigos LSD-Sert steigėjas.
2.3. Žmogiškieji ištekliai
LSD šiuo metu yra 58 darbuotojai, iš jų 69 % sudaro moterys. 91 % darbuotojų turi aukštąjį
išsilavinimą, kas turi teigiamos įtakos sprendžiant LSD kompetencijai priklausančius klausimus. 1998 m.
LRV nustačius maksimalų leistiną etatų skaičių LSD (56), jis buvo padidintas tik vieną kartą (2002 m. iki
58). Nors esama LSD struktūra jau atitinka šiuolaikinių standartizacijos organizacijų struktūrą (planavimas
ir tikrinimas, standartizacijos skyriai, leidyba, informacija, fondai ir kt,), ESO narystės įsipareigojimai ir
žymiai išaugę dokumentų kiekiai ir darbo krūviai bei poreikis tapti tikruoju ISO nariu reikalauja LSD
žmogiškųjų resursų papildymo 12 naujų etatų, kas leistų perskirstyti darbo krūvius ir patikslinti pareigybių
aprašymus.
Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje. 2007 m. kvalifikaciją kėlė 24 LSD
darbuotojų.
Lietuvai tapus ES nare, valstybės tarnautojams būtina mokėti daugiau oficialių užsienio kalbų, norint
sėkmingai dirbti su ES dokumentais ir bendradarbiauti su kitų ES valstybių bei ES institucijų tarnautojais.
Todėl būtinos dalykinės, specializuotos, aukšto lygio kalbos žinios.
2.4. Planavimo sistema
Planavimo sistema reglamentuota LSD vidaus tvarkos taisyklėse. LSD rengiami ir priimami šie planai:
– strateginis veiklos planas;
– ilgalaikis strateginis veiklos planas;
– valstybės investicijų programa;
– veiklos pagrindinių priemonių einamųjų metų planas;
– padalinių veiklos planai (šiuo metu pagal poreikį).
Atsižvelgiant į LR aplinkos ministerijos audito tarnybos rekomendaciją, planavimo sistemai pagerinti
numatoma keisti LSD vidaus tvarkos taisykles nustatant privalomą padalinių veiklos planų sudarymą ir jų
vykdymo kontrolę.
Strateginio plano parengimui yra sudaryta Strateginio planavimo grupė, kuriai vadovauja LSD
direktoriaus pavaduotojas. Kiekvienas LSD padalinys dalyvauja rengiant ilgalaikius ir metinius planus,
todėl veikla suplanuojama kvalifikuotai. Kartą per ketvirtį atliekama vadovybinė analizė, kurios metu
aptariami pasiekti rezultatai, perspektyva ir esamoms problemoms spręsti numatomos priemonės. Paskirtieji
LSD programų koordinatoriai atsako už atskirų priemonių planavimą ir įgyvendinimą, apie programų
vykdymą periodiškai atsiskaito strateginio planavimo grupei, reguliariai vykdo programų peržiūrą.
Planavimo ir tikrinimo skyrius planuoja standartų programos vykdymo darbus, tikrina vykdytojų
parengtus standartų ir kitų leidinių projektus ir nustatyta tvarka atsiskaito už standartų programos vykdymą.
Standartizacijos valdymo informacinę sistema (SMIS) turi vidinį kontrolės mechanizmą, savalaikiai
informuojantį ir kontroliuojantį standartų projektų rengimą visuose darbo etapuose, spausdinantį suvestines
ir kitas ataskaitų formas.
2.5. Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos)
Visos darbuotojų vietos yra kompiuterizuotos, įdiegtas lokalus tinklas su pašto serveriu ir Firewall
sistema, funkcionuoja Standartizacijos vadybos ir informacijos sistemos (SMIS) pirmoji eilė, leidžianti LSD
TK per elektroninio komiteto posistemę (e-TK) gauti visus dokumentus elektroninėje formoje, teikti
pastabas standartų projektams ir dalyvauti techninio pobūdžio diskusijose. Informacija apie standartizacijos
sistemą ir jos dalyvius, teisinę ir normatyvinę bazę, standartų ir terminų fondą, ir kt. pateikta Departamento
interneto puslapyje. LSD funkcionuoja spausdinimo pagal poreikį posistemė (POD), kuri užtikrina greitą
klientų, perkančių standartus, aptarnavimą ir sumažina standartų ir kitų leidinių likučius.
Visos informacinės ir komunikavimo sistemos turi būti nuolat tobulinamos, didinami reikalavimai
informacijos saugumui, įsigyjant šiuolaikines antivirusines programas, atnaujinant organizacinę techninę ir
programinę įrangą, užtikrinant savalaikį įrangos remontą ir tinkamą eksploataciją, kas lemia veiksmingesnį
žmogiškųjų išteklių panaudojimą.
Planuojant techninės ir programinės bazės atnaujinimą 2008 m., reikia atsižvelgti, kad 20 % IT įrangos
taps išnaudojusia visus techninius resursus, o 2009 m. būtina bus keisti POD techninę įrangą.
2.6. Finansiniai ištekliai
Departamentas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto ir specialiųjų lėšų, ir tai užtikrina įstaigos darbo
stabilumą (specialiosios lėšos, gaunamos iš standartų pardavimo ir kitų paslaugų, sudaro apie 25 % metinio
LSD biudžeto ir yra skiriamos specialiosios standartų programos vykdymui). Nesurinktos lėšos už
platinamus standartus gali turėti neigiamą poveikį specialiosios standartų programos vykdymui.
2.7. Apskaitos tinkamumas
Departamente apskaita vedama vadovaujantis Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos įstatymais,
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2005 m. gegužės 25 d. Finansų ministro įsakymu Nr.1K-170 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 2006 m. gruodžio 29 d. Finansų ministro įsakymu “Dėl Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „ Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės
apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“. Departamento apskaitos sistema atitinka jai keliamus
reikalavimus, Departamento finansų ir administravimo skyrius dalyvauja Finansų ministerijos sudarytoje
bandomojo tyrimo grupėje, vykdant buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformą. LSD
materialus turtas yra apsaugotas nuo sunaikinimo rizikos veiksnių. Kasos patalpos yra tinkamai įrengtos.
Apskaitos duomenų praradimų rizika minimali. LSD kaip biudžetinės įstaigos apskaitos sistema yra
dubliuojama elektroninėje bei popierinėje formose. Įgaliojimai bei priėjimas prie apskaitos registrų yra
paskirstyti.
2.8. Vidaus kontrolės sistema
Departamentas yra vienvaldė viešojo administravimo įstaiga. Vidaus administravimo teisės aktus leidžia
direktorius. LSD vidaus tvarkos taisyklės bei kiti vidaus administravimo dokumentai (skyrių nuostatai,
pareigybių aprašymai, procedūros ir pan.) yra parengti ir nustato vidinę komunikavimo sistemą (pasitarimų,
posėdžių, renginių ir pan.) bei darbuotojų funkcijas. Rizika dėl vidaus valdymo ir kontrolės minimali, bet
sistema turi būti nuolat tobulinama. Vidaus kontrolės sistema turi užtikrinti LSD veiklos teisėtumą,
ekonomiškumą, veiksmingumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą,
turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą bei išsamumą, sutartinių ir kitokių įsipareigojimų
tretiesiems asmenims laikymąsi ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. LR aplinkos ministerijos
vidaus audito tarnyba vykdo reguliarų vidaus kontrolės sistemos auditą.
Departamentas diegia vidinę kokybės sistemą, siekdamas sukurti skaidrią vadybos struktūrą su aiškiai
nustatytomis atsakomybės ir kompetencijos ribomis.
SSGG ANALIZĖ
Stiprybės
Dalyvaujama formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką
standartizacijos srityje.
Lietuvos, Europos ir tarptautinės standartizacijos sistemų principų, tikslų ir būtinumo tinkamas
supratimas.
Visapusiška informacija apie LSD veiklą bei Lietuvos, Europos, tarptautinius standartus ir kitus
leidinius pateikiama Lietuvos visuomenei.
Pilnateisė narystė Europos Komisijos pripažintose Europos standartizacijos organizacijose CEN,
CENELEC, ETSI.
Planuojami ir koordinuojami visų veiklos sričių standartizacijos darbai.
Stabilus veiklos finansavimas.
Teisinė ir normatyvinė bazė atitinka ES reikalavimus.
Veiklos tarptautinis pripažinimas – teikiama techninė pagalba trečiosioms šalims.
Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai, dalyvaujantys mokymo ir kvalifikacijos kėlimo procese.
Silpnybės
Nepakankamas atskirų institucijų aktyvumas ir supratimas apie laisvanorišką standartizaciją.
Kvalifikuotų tam tikrų sričių specialistų ir techninių ekspertų trūkumas LST TK.
Esamas etatų skaičius yra nepakankamas vykdyti esamas ir naujas funkcijas.
Nepilnai įgyvendinta kokybės vadybos sistema, kas sąlygoja tam tikrus planavimo ir kontrolės sistemos
trūkumus.
Galimybės
Sudaryti sąlygas laisvam prekių ir paslaugų judėjimui ir saugos užtikrinimui.
Sudaryti sąlygas subalansuotam suinteresuotų šalių dalyvavimui standartizacijoje.
Vykdyti informacinę bei agitacinę veiklą, įtraukiant į aktyvų dalyvavimą standartizacijoje suinteresuotas
šalis.
Tapti pilnateisiu Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO nariu.
Toliau didinti LST TK ir techninių ekspertų skaičių ir išplėsti standartizacijos sritis.
Užtikrinti Lietuvos standartų, tame tarpe ir perimtų tarptautinių bei Europos standartų, pateikimą
visuomenei.
Užtikrinti narystės įsipareigojimų vykdymą Europos standartizacijos organizacijose.
Tobulinti struktūrą, užtikrinant prioritetinių darbų tinkamą vykdymą.
Toliau diegti vidinę kokybės sistemą.
Finansuoti vartotojų dalyvavimą bei taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų atlikimą standartizacijoje.
Tobulinti standartizacijos specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo programas, atitinkančias ES lygį.
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Vystyti ir tobulinti standartizacijos valdymo ir informacijos sistemą, atnaujinti techninę bazę.
Teikti techninę pagalbą trečiosioms šalims.
Grėsmės
Laisvanoriškos standartizacijos principų, teikiamos naudos ir galimybių nesupratimas gali iššaukti
suinteresuotų šalių dalyvavimo standartizacijoje sumažėjimą, ypač mokslo ir mokymo institucijų.
Nepakankamas aktyvumas perkant Lietuvos standartus ir kitus leidinius neigiamai paveiktų specialiosios
standartų programos vykdymą.
STRATEGINIAI RYŠIAI
1. Stiprybių panaudojimas galimybėms įgyvendinti
Dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant kartu su suinteresuotomis šalimis valstybės politiką
standartizacijos srityje bei teisinės ir normatyvinės bazės atitiktis ES reikalavimams užtikrins galimybę
sudaryti sąlygas laisvam prekių ir paslaugų judėjimui ir saugos užtikrinimui.
Lietuvos, Europos ir tarptautinės standartizacijos sistemų principų, tikslų ir būtinumo tinkamas
supratimas užtikrins galimybes sudaryti sąlygas subalansuotam suinteresuotų šalių dalyvavimui
standartizacijoje ir tapti pilnateisiu Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO nariu.
Visapusiška informacija (apie LSD veiklą, Lietuvos, Europos, tarptautinius standartus ir kitus leidinius),
kuri pateikiama Lietuvos visuomenei, užtikrins galimybes toliau didinti LST TK ir techninių ekspertų
skaičių, išplėsti standartizacijos sritis ir vykdyti informacinę bei agitacinę veiklą, įtraukiant į aktyvų
dalyvavimą standartizacijoje suinteresuotas šalis.
Pilnateisė narystė Europos standartizacijos organizacijose CEN, CENELEC, ETSI bei planuojami ir
koordinuojami visų veiklos sričių standartizacijos darbai užtikrins galimybę vykdyti narystės
įsipareigojimus šiose organizacijose.
Planuojami ir koordinuojami visų veiklos sričių standartizacijos darbai užtikrins galimybes pateikti
visuomenei Lietuvos standartus, tame tarpe ir perimtus tarptautinius bei Europos standartus, tobulinti
struktūrą, užtikrinant prioritetinių darbų tinkamą vykdymą.
Stabilus veiklos finansavimas sudarys galimybes vystyti ir tobulinti standartizacijos valdymo ir
informacijos sistemą, atnaujinti techninę bazę, toliau diegti vidinę kokybės sistemą ir finansuoti vartotojų
dalyvavimą bei taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų atlikimą standartizacijoje.
Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai, dalyvaujantys mokymo ir kvalifikacijos kėlimo procese, sudarys
galimybes tobulinti standartizacijos specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo programas, atitinkančias ES
lygį.
Pilnateisė narystė Europos standartizacijos organizacijose CEN, CENELEC, ETSI, veiklos tarptautinis
pripažinimas bei kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai sudarys galimybes teikti techninę pagalbą trečiosioms
šalims.
2. Silpnybių ištaisymas pasinaudojant galimybėmis
Galimybė vykdyti informacinę bei agitacinę veiklą, įtraukiant į aktyvų dalyvavimą standartizacijoje
suinteresuotas šalis padidins atskirų institucijų aktyvumą ir supratimą apie laisvanorišką standartizaciją.
Galimybė toliau didinti LST TK ir techninių ekspertų skaičių bei išplėsti standartizacijos sritis, tobulinti
standartizacijos specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo programas, atitinkančias ES lygį sumažins
kvalifikuotų tam tikrų sričių specialistų ir techninių ekspertų trūkumą LST TK.
Galimybė tobulinti struktūrą, užtikrinant prioritetinių darbų tinkamą vykdymą, ir veiklos finansavimas
sudarys sąlygas padidinti etatų skaičių, reikalingą vykdyti esamas ir naujas funkcijas.
Galimybė toliau diegti vidinę kokybės sistemą užtikrins tam tikrų planavimo ir kontrolės sistemos
trūkumų pašalinimą.
3. Grėsmių sumažinimas panaudojant stiprybes
Lietuvos, Europos ir tarptautinės standartizacijos sistemų principų, tikslų ir būtinumo tinkamas
supratimas LSD bei kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų, dalyvaujančių mokymo ir kvalifikacijos kėlimo
procese, panaudojimas turi padidinti laisvanoriškos standartizacijos principų, teikiamos naudos ir galimybių
supratimą, to pasėkoje galima išvengti suinteresuotų šalių dalyvavimo standartizacijoje sumažėjimo, ypač iš
mokslo ir mokymo institucijų pusės.
Visapusiškos informacijos apie LSD veiklą bei Lietuvos, Europos, tarptautinius standartus ir kitus
leidinius pateikimas Lietuvos visuomenei turi padidinti aktyvumą perkant Lietuvos standartus ir kitus
leidinius, kas teigiamai įtakotų specialiosios standartų programos vykdymą.
4. Silpnybių šalinimas siekiant sumažinti grėsmes
Nuosekliai vykdoma informacinė ir agitacinė veikla turi sudominti kvalifikuotus specialistus ir
techninius ekspertus, turi įtraukti į dalyvavimą standartizacijoje naujas suinteresuotas šalis, ypač mažas ir
vidutines įmones, padidinti jų aktyvumą ir supratimą apie laisvanoriškos standartizacijos principus, teikiamą
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naudą ir galimybes.
Atskirų institucijų, ypač iš mokslo ir mokymo institucijų pusės, aktyvumo padidėjimas ir naujų
kvalifikuotų specialistų bei techninių ekspertų atėjimas skatintų Lietuvos standartų ir kitų leidinių pirkimą ir
teigiamai įtakotų specialiosios standartų programos vykdymą.
Papildomai gauti nauji etatai, funkcijų perskirstymas, pašalinti planavimo ir kontrolės trūkumai
padidintų visuomenės aktyvumą dalyvaujant standartizacijoje.
Institucijos misija - dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką standartizacijos srityje, vykdyti
ir plėtoti nacionalinę standartizaciją.
Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
kodas
institucijos strateginio tikslo pavadinimas
01
Vykdyti valstybės politiką standartizacijos srityje, tobulinti ir plėsti Lietuvos standartizacijos
sistemą
Tikslo aprašymas
Įgyvendinant šį strateginį tikslą bus siekiama šių efekto kriterijų:
1. Užtikrinantys laisvą prekių judėjimą visi Europos standartai perimti kaip Lietuvos standartai yra
išleisti ir prieinami visuomenei.
2. Išplėstos ir įsisavintos naujos standartizacijos sritys, sudarant naujus technikos komitetus (LST TK) ir
įtraukiant suinteresuotas šalis į jų veiklą.
Įgyvendinant LSD tikslą bus vykdomi šie uždaviniai:
1. Koordinuoti visų veiklos sričių standartizacijos darbus;
2. Stiprinti standartizacijos mokymų bazę;
3. Perimti kaip darniuosius Lietuvos standartus metinėje Lietuvos standartų programoje numatytus
darniuosius Europos standartus;
4. Atstovauti Lietuvos ekonomikos interesus tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų
veikloje ir jų technikos komitetuose;
5. Perimti kaip Lietuvos standartus metinėje Lietuvos standartų programoje numatytus tarptautinius ir
Europos standartus;
6. Koordinuoti Lietuvos standartuose esančių terminų ekspertizę ir tvarkyti terminų duomenų bazę;
7. Nustatyta tvarka keistis informacija apie standartus, techninius reglamentus su ES ir PPO, atstovauti
kompetencijos ribose Lietuvos interesams atitinkamose ES ir PPO struktūrose;
8. Koordinuoti Eurokodų lietuviškų versijų ir nacionalinių priedų rengimą.
LSD yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, vykdanti nacionalinės
standartizacijos institucijos funkcijas ir pagal savo kompetenciją dalyvaujanti formuojant bei įgyvendinant
valstybės politiką standartizacijos srityje, taip pat vykdanti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas
funkcijas.
LSD užtikrina laisvą prekių judėjimą, integruojantis į į atitinkamas tarptautines ir ES standartizacijos
struktūras, kompetencijos ribose atstovauja Lietuvos nacionalinės ekonomikos interesams. Vykdydamas
savo funkcijas, LSD prisideda prie žmonių ir gyvūnų sveikatos ir gyvybės apsaugos, sudaro sąlygas saugoti
aplinką, prekes, vartotojų interesus ir užtikrinti jų saugumą (darnus vystymasis).
LSD sudaro technikos komitetus (LST TK), aktyviai dalyvauja Europos ir tarptautinės standartizacijos
organizacijų veikloje ir perima Europos ir tarptautinius standartus, keičiasi informacija su PPO ir Europos
Komisija ir atitinkamomis Europos standartizacijos organizacijomis.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės klasifikacijos
grupės
1. Iš viso asignavimų:
išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos

Asignavimai
2007-iesiems
metams

Asignavimai
biudžetiniams
2008-iesiems metams

(tūkst. litų)
Projektas
2009-iesiems
metams

Projektas 2010iesiems metams

4320
4004
1893

4723
4678
2223

4723
4703
2250

4733
4713
2305

316

45

20

20

4320

4723

4723

4733
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Ekonominės klasifikacijos
grupės
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų programų
lėšos
2.2. Kiti šaltiniai

Asignavimai
2007-iesiems
metams

Asignavimai
biudžetiniams
2008-iesiems metams

Projektas
2009-iesiems
metams

Projektas 2010iesiems metams

410

420

46
400

410

3. Kita svarbi informacija
Siekiami rezultatai (vertinimo kriterijai) pateikiami plano priede (1 b formos).
Vadovaujantis LSD darbo reglamentu, strategijos įgyvendinimui bus parengtas įgyvendinimo priemonių
planas – LSD veiklos pagrindinių priemonių planas. Strategija bus įgyvendinama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų ir specialiųjų lėšų. Strategijos įgyvendinimą koordinuos LSD. Informacija
apie strategijos įgyvendinimą bus teikiama Aplinkos ministerijai nustatyta tvarka.
Įstaigos
1

Pagrindiniai rodikliai
Teikiama programų
Pareigybės (skaičius vienetais)
5
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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI

1 lentelė. 2007–2008-ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų
suvestinė.
2 lentelė. 2007-2010-ųjų metų programų asignavimų suvestinė.
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
1 b forma. Programų aprašymai.

Direktorius

Brunonas Šičkus

