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SPECIALIOJI STANDARTŲ PROGRAMA
(programos pavadinimas)
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2008-ieji
Lietuvos standartizacijos departamentas
prie Aplinkos ministerijos

Kodas

90 017 1051

Programos kodas
81
Programos parengimo argumentai
Programa parengta vadovaujantis LR standartizacijos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 35-972; Žin., 2007, Nr,
39-1435 ) ir LST nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-489
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 „Dėl Lietuvos
standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1787; Žin., 2007, Nr. 102-4183).
Teisės aktai įpareigoja LST rengti Lietuvos standartus kitus leidinius pagal metinę standartų programą.
Europos ir tarptautinių standartų bei kitų leidinių perėmimas šalina technines prekybos kliūtis, atveria
naujas rinkas, didina įmonių konkurencingumą ir skatina ekonominį šalies augimą.
Programa tęstinė. Programos pabaiga nenumatoma, nes LST būtina vykdant narystės įsipareigojimus
Europos standartizacijos organizacijose ne vėliau kaip per 6 mėnesius perimti naujus Europos standartus,
rengti jų lietuviškąsias versijas, įskaitant tarptautinius standartus, kuriuos pasiūlo suinteresuotos šalys. Tai
sietina su sietina su Europos Bendrijos steigimo sutarties 28-30, 153 ir 157 straipsniais bei Lietuvos stojimo
į ES sutarties nuostatomis, susijusiomis su laisvu prekių ir paslaugų judėjimu, pramonės konkurencingumo
didinimu ir kt.
Eil. Nr.
1.1
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimą, mažinti
skurdą ir socialinę atskirtį, didinti geros
kokybės užimtumą, užtikrinti sveiką ir saugią
gyvenamąją aplinką, siekti tolesnės kaimo
ekonominės ir socialinės plėtros

Kodas
01

1.2
Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti
konkurencingumą, plėsti ekonominę
infrastruktūrą bei kurti verslui palankią aplinką
ir stiprinti ekonominį saugumą
Programos tikslo pavadinimas
Užtikrinti Lietuvos ekonomikos aprūpinimą naujausiais Europos ir tarptautiniais standartais,
perimtais kaip Lietuvos standartai pagal standartų programą.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Ši programa skirta LST funkcijoms, numatytoms įstatymuose ir LST nuostatuose, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-489 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 211 „Dėl Lietuvos standartizacijos
departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,
2001, Nr. 51-1787; Žin., 2007, Nr. 102-4183), vykdyti. Programą įgyvendinantys LST valstybės tarnautojai
ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį,:
– rengia metinę standartų programą pagal suinteresuotų šalių ir LST TK pasiūlymus, perimant
tarptautinius ir Europos standartus planuoja finansines lėšas, sudaro autorines sutartis su LST TK darbo
grupėmis ir laikinosiomis darbo grupėmis, kontroliuoja sutarčių vykdymą, tikrina parengtų standartų ir kitų
leidinių projektų atitiktį nustatytiems reikalavimams;
– organizuoja standartuose ir kituose leidiniuose vartojamų terminų kūrimą ir ekspertizę, tvarko
terminus duomenų bazėje, užtikrindami prieinamumą visuomenei, laikantis autorių ir gretutines teises bei
prieinamumą prie duomenų bazių reglamentuojančių teisės aktų ir narystės tarptautinėse ir Europos
standartizacijos organizacijose reikalavimų.
Programos tikslui pasiekti numatomas rezultato vertinimo kriterijus – perimti ir išleisti visi Europos
standartai (išskyrus darniuosius Europos standartus), įtraukti į Lietuvos standartų programą.
Programos tikslui įgyvendinti numatyti du uždaviniai:
– perimti kaip Lietuvos standartus metinėje Lietuvos standartų programoje numatytus tarptautinius ir
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Europos standartus;
– koordinuoti Lietuvos standartuose esančių terminų ekspertizę ir tvarkyti terminų duomenų bazę.
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti numatyta priemonė – Lietuvos standartų projektų rengimas ir leidyba.
Produkto vertinimo kriterijus - parengtų ir išleistų Lietuvos standartų skaičius– 2500.
Antrajam uždaviniui įgyvendinti numatyta priemonė – Lietuvos standartuose ir kituose leidiniuose
vartojamų terminų ekspertizė ir terminų tvarkymas.
Produkto vertinimo kriterijus – standartizuota 2500 terminų.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Visuomenei taps prieinami naujausi standartai, paspartės Lietuvos ekonomikos integraciją į ES vieningą
rinką.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Asignavimai
Asignavimai
Projektas
Projektas
biudžetiniams
Ekonominės klasifikacijos grupės
2007-iesiems
2009-iesiems 2010-iesiems
2008-iesiems
metams
metams
metams
metams
1. Iš viso asignavimų:
400
410
410
420
išlaidoms
380
390
390
400
iš jų darbo užmokesčiui
turtui įsigyti
20
20
20
20
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos
400
410
410
420
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų programų lėšos
400
410
410
420
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Šios programos vykdymui numatoma 410.0 tūkst.Lt iš specialiųjų lėšų.
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 35-972; Žin., 2007, Nr, 39-1435)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Nėra
Kita svarbi informacija
Programos įvykdymą sąlygoja programos 01 01 įvykdymas ir technikos komitetų bei jų narių aktyvumas,
dalyvaujant standartizacijoje. Praėjusiais biudžetiniais metais nepanaudotos specialiosios programos lėšos
217,0 tūkst.Lt.
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