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I. APIE LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTĄ
Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – Departamentas) – viešojo
administravimo biudžetinė įstaiga, įsteigta 1990 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 125.
Įstaigos adresas – T. Kosciuškos g. 30
Tel.: (8~5) 270 9360
Faks.: (8~5) 212 6252
El. paštas: lstboard@lsd.lt
Departamento misija – vykdyti ir plėtoti nacionalinę standartizaciją – sudaryti
sąlygas visoms suinteresuotoms šalims savarankiškai ir lygiomis teisėmis dalyvauti
standartizacijoje.
Vykdydamas savo misiją, departamentas:
• plėtoja ir tobulina nacionalinę standartizaciją;
• sudaro technikos komitetus Lietuvos standartams ir kitiems leidiniams rengti ir
koordinuoja jų rengimą;
• nustato tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių standartų perėmimo kaip Lietuvos
standartų tvarką;
• vykdo Lietuvos standartų programą;
• priima, leidžia ir platina Lietuvos standartus ir kitus leidinius, kurie taikomi
savanoriškai;
• siekia, kad Lietuvoje būtų nepažeidžiamos tarptautinių ir Europos standartų autorių
teisės;
• teikia informaciją apie Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir
atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus bei jų projektus Lietuvos institucijoms bei
ūkio subjektams;
• dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvas.
Lietuvos standartų programą Departamentui padeda vykdyti technikos komitetai,
rengdami Lietuvos standartus ir kitus leidinius. Technikos komitetai dirba pagal sutarimo
principą: komiteto veikloje dalyvaujančios suinteresuotos šalys – gamintojai, vartotojai,
valstybės, mokslo ir visuomeninių organizacijų atstovai – sprendimus priima sutarimu. Šiuo metu
technikos komitetų darbe dalyvauja 1 157 techniniai ekspertai.
Departamentas vadovaujasi:
• subalansuotu šalių dalyvavimo principu – sudaro sąlygas visoms suinteresuotoms
šalims, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms bei vartotojams, laisvanoriškai ir
lygiateisiu pagrindu dalyvauti standartizacijoje;
• tvarios plėtros principu – prisideda prie žmonių ir gyvūnų sveikatos ir gyvybės
apsaugos, sudaro sąlygas saugoti aplinką, prekes, vartotojų interesus ir užtikrinti jų
saugumą (tvari plėtra);
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•

dereguliavimo principu – valstybės institucijos teisės aktuose teikia nuorodas į
Lietuvos standartus, taip įgyvendindamas dereguliavimo principą.

Finansinis planas
2013 m. Departamento veikloms įgyvendinti patvirtintas 3 748,7 tūkst. Lt finansinis
planas:
•
•
•

Ūkio ministerijos Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonei
„Valstybės politikos įgyvendinimas standartizacijos srityje“ – 3 596,3 tūkst. Lt,
Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektui „Gruzijos metrologijos ir standartizacijos
infrastruktūros stiprinimas, remiantis geriausia ES šalių praktika“ – 51,1 tūkst. Lt,
projektui „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas
Lietuvos standartizacijos departamente“– 101,3tūkst. Lt.

2013 m. gruodžio 10 d. ūkio ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-1155 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
2013-2015 metų strateginio veiklos plano ir vertinimo kriterijų techninių priedų patvirtinimo“
pakeitimo“ Nr. 4-1065 buvo sumažintas finansavimas iš valstybės biudžeto – 30,9 tūkst. Lt.
Patikslintas finansinis planas sudarė 3 807,8 tūkst. Lt.

1 pav. 2013 m. patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas,
tūkst. Lt
Žmogiškieji ištekliai
2012 m. gegužės 15 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4–443 „Dėl įstaigose prie Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų
(išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos
Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės
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paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“
Departamento etatų skaičius nuo 2012 m. liepos 16 d. buvo sumažintas iki 53 etatų.
2013 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbo 49 darbuotojai.
II. 2013 m. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Departamento strateginis tikslas – aktyviai ir nuosekliai dalyvaujant nacionalinėje ir
Europos standartizacijoje, rengti, priimti ir išleisti Lietuvos standartus, aktyviai dirbti su
suinteresuotomis šalimis, ypač su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir vartotojų
organizacijomis.
1 lentelė
Strateginio tikslo rodiklis
Visi užtikrinantys laisvą prekių judėjimą Europos
standartai, kuriuos perėmė Lietuva, išleisti ir
prieinami visuomenei, proc.

2013 m.
planas
100

faktas
100

Departamentas, siekdamas strateginio tikslo įgyvendinimo, perėmė Lietuvos standartais
visus Europos standartizacijos organizacijų 2013 m. priimtus Europos standartus (įskaitant
darniuosius standartus), išleido ir padarė juos prieinamus visuomenei. Be to, parengė visas
2013 m. standartų programoje numatytas tarptautinių ir Europos standartų lietuviškąsias versijas.

2 pav. Departamento standartų ir kitų leidinių fondo kitimo dinamika, vnt.
2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos standartų fondą sudarė 28 435 Lietuvos standartai ir
kiti leidiniai. Tarp jų:
• originalieji Lietuvos standartai
374 (1,3 proc.)
• perimti Europos standartai
26 926 (94,7 proc.)
• perimti tarptautiniai standartai
1 135 (4 proc.)
Originalieji Lietuvos standartai rengiami tik tada, kai reikiamam standartizuoti objektui
nėra galiojančio ar rengiamo atitinkamo Europos ar tarptautinio standarto. Vykdant tikrosios
narystės Europos standartizacijos organizacijose įsipareigojimus, Lietuvos standartizacijos
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departamentas privalo perimti visus Europos standartus kaip Lietuvos standartus ir paskelbti
negaliojančiais prieštaraujančius Lietuvos standartus. Dėl šių priežasčių originalių Lietuvos
standartų skaičius nuolat mažėja.
Rengdamos standartus Europos standartizacijos organizacijos glaudžiai bendradarbiauja
su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis pagal Vienos ir Drezdeno susitarimus. Pagal
šiuos susitarimus dalis parengtų Europos standartų yra tapatūs tarptautiniams standartams
(santrumpos – EN ISO, EN IEC). Lietuvos standartizacijos departamentas turi užtikrinti, kad
Lietuvos standartų fonde būtų tik vienas Lietuvos standartas tam pačiam standartizacijos objektui
tuo pačiu aspektu. Pirmiausiai perimami Europos standartai kaip Lietuvos standartai (EN,
EN ISO, EN IEC, EN ISO/IEC) ir tik nesant Europos standarto – tarptautiniai (ISO, IEC,
ISO/IEC).
Svarbiausi veiklos rezultatai
Svarbiausių veiklų įgyvendinimo rodikliai
Padidintas Lietuvos standartų fondas, proc.
Sudarytų naujų Lietuvos standartizacijos
laikinųjų darbo grupių narių skaičiaus pokytis,
proc.
Per einamuosius metus įvykdytos pagal
2013 m. standartų programą sudarytos
standartų projektų rengimo sutartys, proc.

planas
3,5
3

100

2 lentelė

2013 m.
faktas
1,36*
1,6
Viena laikinoji darbo grupė buvo
sudaryta, viena buvo likviduota, todėl
narių skaičius ženkliai nepasikeitė
100

* Rodiklio mažėjimo priežastys:
– mažiau rengiama originaliųjų standartų;
– mažiau perimama tarptautinių standartų;
– CEN/CENELEC rengia daugiau konsoliduotas standartų versijas, kurios panaikina iš
karto po kelis LST leidinius (standartą, jo keitinius ir pataisas);
– CEN/CENELEC rengia daugiau kitų leidinių, kuriuos, skirtingai nei Europos standartus,
nebūtina perimti kaip Lietuvos standartizacijos departamento kitus leidinius (pvz.,
lietuviškos (/P) pataisos dabar į ataskaitas neįtraukiamos).

2013 m. parengti ir išleisti 1 762 (planas – 1 500) originalieji Lietuvos standartai,
Europos bei tarptautinių standartų ir kitų leidinių, perimtų kaip Lietuvos standartai ir kiti
leidiniai, lietuviškosios versijos bei atgaminimo būdu perimti Europos ir tarptautiniai standartai
bei kiti leidiniai (iš jų: 5 originalieji Lietuvos standartai, 1 595 atgaminimo būdu perimti
Europos ir tarptautiniai standartai, 167 lietuviškosios Europos ir tarptautinių standartų
versijos).
Departamentas prižiūrėjo ir koordinavo 83 technikos komitetų (LST TK) ir 4 laikinųjų
darbo grupių (LDG) – Projektų vadyba, Automobilių techninė priežiūra ir remontas, Kelių
transporto priemonių valstybinio numerio ženklai, Teismo ekspertizių procesai (nauja LDG,
sudaryta 2013 m.) – veiklą.
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3 pav. LST TK skaičiaus kitimo dinamika
Įgyvendinant Lietuvos standartų programą, 2013 m. sudarytos ir įvykdytos visos
150 autorinės sutartys ir 4 juridinės sutartys, skirtos Lietuvos standartų projektų rengimui.

III. SVARBIAUSI 2013 M. DARBAI
Pasirengti Lietuvai pirmininkauti Europos Sąjungos (toliau – ES) Tarybai pagal
Departamento kompetenciją.
Paskirtieji į darbo grupes Departamento darbuotojai išklausė visus 2013 m. Užsienio
reikalų ministerijos organizuotus kursus. Lietuvos pirmininkavimo ET posėdžiuose nedalyvauta,
kadangi nebuvo klausimų standartizacijos tematika.
Įgyvendinti Europos Komisijos komunikato „Strateginė Europos standartų vizija.
Tolesni tvaraus Europos ekonomikos augimo iki 2020 m. skatinimo ir spartinimo veiksmai“
(KOM (2011) 311 galutinis) nuostatas – sudaryti verslui palankias sąlygas (pvz., geresnes
pagrindines sąlygas įmonių novatoriškumui skatinti, ir taip paspartinti standartų kūrimą).
Departamentas apsvarstė EK komunikate išdėstytus tvaraus Europos ekonomikos augimo
skatinimo ir spartinimo veiksmus ir nutarė neimti mokesčio už atsiskaitymo kortelių numerių
išdavimą ūkio subjektams.
Dalyvauti tarptautinių organizacijų (CEN/CENELEC, ISO, ETSI ir kt.) veikloje –
įgyvendinti tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo politiką standartizacijos srityje.
Vykdant CEN/CENELEC, ETSI ir ISO narystės įsipareigojimus suorganizuota
753 viešosios apklausos ir 1 549 balsavimai dėl Europos ir tarptautinių standartų (rengiamų ISO
technikos komitetų, kuriuose Lietuva dalyvauja tikrosios narės teisėmis) bei kitų leidinių
projektų. Balsavimo rezultatai ir suformuota Lietuvos nuomonė pateikti atitinkamoms Europos ir
tarptautinėms organizacijoms elektroninėms balsavimo priemonėmis.
Parengta ir išsiųsta 12 ataskaitų apie Europos standartus ir kitus leidinius, perimtus kaip
Lietuvos standartus ir kitus leidinius, Europos standartizacijos organizacijoms CEN ir
CENELEC.
Parengti ir pateikti 103 atsakymai į ES ir Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO)
narių bei Lietuvos ūkio subjektų užklausas apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties
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įvertinimo procedūras, notifikuoti 4 Lietuvos techninių reglamentų projektai PPO ir 17 – Europos
Komisijai, interneto svetainėje paskelbti 1 603 PPO narių projektai ir 734 ES valstybių narių
projektai.
Atlikta ekspertizė 1 868 terminams.
Išplatinti 7 374 Lietuvos standartai ir 291 standartas bei kiti leidiniai (atitinkamai 190
tarptautinių bei 101 užsienio valstybių).
Sumokėti visi metiniai narystės mokesčiai tarptautinėms standartizacijos organizacijoms
ISO, IEC ir Europos standartizacijos organizacijoms CEN, CENELEC ir ETSI, kurių narė yra
Lietuva, atstovaujama LST.
LST deleguotų 14 LST TK ekspertų dalyvavo Europos ir tarptautinių standartizacijos
organizacijų 9 TK ir jų darbo grupių susirinkimuose.
Lietuvoje suorganizuoti CEN/TC 230 bei ISO/IEC/JTC 1/SC 2/WG 2 darbo grupių
susirinkimai.
Pateikti paraišką Vidaus reikalų ministerijai pagal priemonę VP1-4.3-VRM-01-V
„Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ kokybės vadybos sistemos modeliui, atitinkančiam
ISO 9001 standartą, diegti ir sertifikuoti Departamente.
Paraiška buvo parengta ir pateikta Vidaus reikalų ministerijai. Ūkio ministerija pritarė
projekto vykdymo tikslingumui. Finansavimas projektui buvo skirtas 2013 m. sausio 21 d.
Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-29.
Įvykdyti visas 2013 m. planuotas Dvynių projekto Gruzijoje priemones, siekiant
įgyvendinti Europos kaimynystės politiką – gerovės, saugumo ir stabilumo ES
kaimynystėje, užmegzti privilegijuotus ekonominius ir politinius santykius su
kaimyninėmis šalimis.
Departamentas kaip jaunesnysis partneris (angl. Junior partner) kartu su vedančiaisiais
Vokietijos partneriais – Vokietijos Federaliniu medžiagų tyrimų ir bandymų institutu (BAM) ir
Vokietijos metrologijos institutu (PTB) – dalyvavo Gruzijos Dvynių projekte „Gruzijos
metrologijos ir standartizacijos infrastruktūros stiprinimas, remiantis geriausia ES šalių praktika“.
Beveik pusantro milijono eurų vertės dvejų metų trukmės ES finansuojamu projektu buvo
siekiama modernizuoti Gruzijos metrologijos ir standartizacijos infrastruktūrą. Buvo atlikti šie
darbai:
• informacinės medžiagos parengimas;
• PPO Užklausų tarnybos darbuotojų mokymai;
• siūlymai dėl prioritetų įgyvendinant Europos standartų perėmimo programą;
• ES techninių reglamentų rengimo principai ir PPO Techninių kliūčių užklausų centro
paslaugų teikimas visuomenei;
• Gruzijos nacionalinės standartų ir metrologijos agentūros (toliau – GeoSTM)
strategijos ir priemonių plano parengimas;
• parama rengiant technines specifikacijas dėl techninės pagalbos, aprūpinant
GEOSTM dokumentų ir techninių reglamentų archyvavimo programine įranga;
• GeoSTM veiklų metrologijos, atitikties įvertinimo ir standartizacijos srityje
įvertinimas dėl tolesnio išorinės paramos poreikio.
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PRIEDAI
1 priedas
Lietuvos standartizacijos departamento 2013 m. veiklos ataskaita pagal įstaigos veiksmus, vertinimo kriterijus ir vykdymo terminus
Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas
01-05-03-0119. Valstybės
politikos
įgyvendinimas
standartizacijos
srityje
(vykdoma per
Lietuvos
standartizacijos
departamentą
(toliau – LST)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1. Vykdant
nacionalinę
standartizaciją
koordinuoti priskirtų
LST technikos
komitetų (toliau –
LST TK), laikinųjų
darbo grupių (toliau –
LDG) darbus,
metodiškai jiems
vadovauti, atlikti
atitinkamų LST TK,
LDG sekretorių
funkcijas
2. Sudaryti naujus
LST TK ir LDG pagal
poreikį, praplėsti LST
TK veiklos sritis,
teikti ataskaitas apie
jų veiklą nustatyta
tvarka

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

1. LST TK
skaičius

83

83

2. LDG skaičius

3

4

Naujai sudarytų
LST TK ar LDG
skaičius

1

1

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

700,0

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

700,0

638,3

Komentaras

2013 m.
Standartizacijos
skyrius organizavo
4 LDG veiklą. LDG 1
Socialinė atsakomybė
buvo likviduota, atlikus
šiai grupei priskirtą
darbą, t. y. parengus ir
išleidus standartą
LST ISO 26000.
2013 m. rugsėjo mėn.
buvo sudaryta nauja
LDG 5 Teismo
ekspertizės procesai.
Todėl aktyvių LDG
buvo 4: Projektų
vadyba, Automobilių
techninė priežiūra ir
remontas, Kelių
transporto priemonių
valstybinio numerio
ženklai, Teismo
ekspertizės procesai.

11

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

3. Koordinuojant
standartizacijos darbų
ir procedūrų sklandų
ir skaidrų atlikimą,
organizuoti ir vykdyti
Standartizacijos
tarybos ir Technikos
komisijos sekretoriatų
darbą

1. Standartizacijos
tarybos posėdžių
skaičius
2. Technikos
komisijos
posėdžių
protokolų skaičius

1

0

40

34

4. Atsižvelgiant į
suinteresuotų šalių
siūlymus ir Lietuvos
ūkio poreikius, pagal
standartų programą
sudaryti autorines
sutartis su LST TK ir

1. Parengtų ir
išleistų Lietuvos
standartų skaičius

1500

1762

2. Išverstų
projektų antraščių
skaičius

1400

1466

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

150,0

150,0

125,0

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

600,0

620,0

610,0

Komentaras

Lėšų sutaupyta dėl
laisvų etatų
Buvo patvirtinta
Standartizacijos
tarybos sudėtis, bet
posėdžių ŪM
neinicijavo, kol nebuvo
paskirtas naujas
Departamento
direktorius. Technikos
komisijos posėdžių
įvyko 34 (vietoje
planuotų 40), nes
nebuvo poreikio.
Sutaupyta lėšų dėl
mažesnio posėdžių
skaičiaus
Sutaupyta lėšų
autorinėms sutartims
apmokėti, nes dalis
autorių dirba pagal
verslo liudijimus ar
vykdo individualią
veiklą ir jiems
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

LDG, kontroliuoti jų
vykdymą, rengti,
priimti ir išleisti
Lietuvos standartų ir
kitų leidinių
projektus, versti į
lietuvių kalbą ir
redaguoti Europos ir
tarptautinių standartų
bei kitų leidinių
projektų antraštes
5. Vykdant Europos
standartizacijos
komiteto (toliau –
CEN), Europos
elektrotechnikos
standartizacijos
komiteto (toliau –
CENELEC), Europos
telekomunikacijų
standartų instituto
(toliau – ETSI) ir
Tarptautinės
standartizacijos
organizacijos (toliau –
ISO) narystės
įsipareigojimus ir
Lietuvos ekonomikos
interesų gynimą,

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

3. Sudarytų
autorinių sutarčių
skaičius

134

154

Viešajai apklausai
ir balsavimui
pateiktų standartų
projektų skaičius

2 500

2 302

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

Komentaras

neskaičiuojamos
socialinio draudimo
įmokos

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

445,0

445,0

420,0

Sutaupyta lėšų dėl
mažesnio darbuotojų
indėlio
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

organizuoti ir vykdyti
standartų bei kitų
leidinių projektų
viešąsias apklausas ir
balsavimus Europos ir
tarptautiniu lygiu
6. Siekiant suformuoti
vieningą
standartizuotą
terminiją, atlikti
Lietuvos standartų ir
kitų leidinių
projektuose esančių
lietuviškų terminų
ekspertizę pagal
sudarytą
Terminologijos
komisijos darbo planą
7. Didinant verslo
prieinamumą prie
informacijos, platinti
Lietuvos,
tarptautinius ir
užsienio valstybių
standartus bei kitus
leidinius

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

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

Atliktų
ekspertizių
skaičius

1000

1868

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

180,0

189,1

195,0

Išplatintų
standartų ir kitų
leidinių skaičius

6750

7521

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

220,0

220,0

220,0

Komentaras

Pagal poreikį atlikta
daugiau ekspertizių

14

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

8. Vykdant narystės
Europos Sąjungoje
bei CEN, CENELEC,
ETSI, ISO,
Tarptautinėje
elektrotechnikos
komisijoje (IEC)
narystės
įsipareigojimus,
atstovauti Lietuvos
interesams Lietuvos
pirmininkavimo
Europos Tarybai
posėdžiuose bei
tarptautinių ir
Europos
standartizacijos
organizacijų ir jų
technikos komitetų
renginiuose

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

1. Posėdžių
skaičius

4

5

2. Kitų renginių
skaičius

10

18

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

140,0

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

140,0

140,0

Komentaras

Departamentui
atstovauta dalyvaujant
1 CEN–CENELEC
Generalinėje
asamblėjoje, 1 CEN
Administracinės
tarybos posėdyje, 1
ISO Generalinėje
asamblėjoje ir 2 ETSI
Generalinėse
asamblėjose.
Departamentui
atstovauta 5-iuose
tarptautinių Europos
organizacijų
renginiuose, 11-oje –
CEN, ISO technikos
komitetų ir darbo
grupių posėdžiuose,
2-se techninių
reglamentų komiteto
posėdžiuose

15

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

9. Organizuoti LST
TK ekspertų
dalyvavimą
atitinkamų darbo
grupių veikloje
rengiant Europos ir
tarptautinių standartų
ir kitų leidinių
projektus, remti
vartotojų dalyvavimą
standartizacijoje
nustatyta tvarka
10. Organizuoti
Lietuvoje CEN ir
ISO/IEC TK ir jų
darbo grupių

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

3. Narystės
mokesčių
pavedimai

5

5

Organizuotų LST
TK ekspertų
dalyvavimų
skaičius

4

14

1. Organizuotų
susirinkimų
Lietuvoje dienų
skaičius

8

8

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

470,0

470,0

461,7

Sutaupyta dėl valiutos
(CHF) kurso
svyravimų ir nuolaidos
suteikimo, kai
apmokama iki tam
tikros datos

100,0

100,0

85,0

Sutaupyta lėšų dėl
vartotojų dalyvavimo
tarptautiniuose
renginiuose, nes
nenustatyta jų
dalyvavimo
standartizacijoje
finansavimo tvarka

Komentaras
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

susirinkimus bei
tarptautinius
seminarus

11. Užtikrinti
patikimus ryšius su
visuomene ir
žiniasklaida pagal
sudarytą detalų
visuomenės
informavimo 2013 m.
planą
12. Parengti ir
įgyvendinti 2013 m.
valstybės tarnautojų
mokymų planą

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

2. Organizuotų
tarptautinių
renginių ir
seminarų (ISO
regioninis
forumas bei
seminaras
mažoms ir
vidutinėms
įmonėms
(SMEST2) dienų
skaičius
Plano įvykdymas,
procentais

6

6

100

100

Plano įvykdymas,
procentais

100

100

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

70,0

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

70,0

70,0

Komentaras

17

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

13. Vykdyti
notifikavimą Pasaulio
prekybos
organizacijoje (toliau
– PPO) ir Europos
Komisijoje, skelbti
nustatyta tvarka PPO
narių ir Europos
Sąjungos valstybių
pranešimus, rengti ir
teikti patikimus
atsakymus į užklausas
apie standartus,
techninius
reglamentus ir
atitikties įvertinimo
procedūras

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

1. Notifikuotų
projektų skaičius

8

21

2. Paskelbtų
projektų skaičius

2 000

2 337

3. Parengtų ir
pateiktų atsakymų
į užklausas
skaičius

100

103

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

380,0

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

400,0

380,0

Komentaras

Vykdant 1999 m.
gegužės 20 d.
Vyriausybės nutarimą
Nr. 617 „Dėl keitimosi
informacija apie
standartus, techninius
reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras
taisyklių patvirtinimo“,
įgyvendinantį
direktyvų 98/34/EB ir
98/48/EB, taip pat PPO
sutarties dėl techninių
prekybos kliūčių
nuostatas, Europos
Komisijai notifikuota
17 Lietuvos valstybės
valdymo institucijų
parengtų teisės aktų
projektų, PPO –
4 projektai.
Departamento interneto
svetainėje paskelbta
informacija apie 734
ES valstybių narių ir
1603 PPO narių
notifikuotus projektus
bei pateikta pastaboms
valstybės valdymo
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

Komentaras

institucijoms. Pateikta
1 pastaba Estijos teisės
akto projektui. Parengti
ir pateikti 103
atsakymai į užklausas.
Atstovauta Lietuvai
dviejuose EK 98/34
komiteto ir viename
EK Standartų komiteto
posėdžiuose
14. Įgyvendinti Ūkio
ministerijos
Centralizuoto vidaus
audito skyriaus
rekomendacijas pagal
sudarytą priemonių
planą

Plano įvykdymas,
procentais

100

85

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)

51,3

61,3

49,8

Nepavyko pritaikyti
interneto svetainės
www.lsd.lt naudotis
neįgaliesiems, sudaryti
sąlygas užsisakyti
interneto svetainės
naujienas elektroniniu
paštu ar kitais formatais,
kuriais galima greitai
pasiekti informaciją ir
kuriais sudaroma
galimybė patogiai sekti
informacijos interneto
svetainėje pasikeitimus
joje
neapsilankius. Dokume
nte „Dėl Lietuvos
Respublikos
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. Lt)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

Komentaras

Vyriausybės 2013 m.
kovo 13 d. pasitarimo
protokolo Nr. 18 5
klausimo „Dėl
elektroninės
demokratijos paslaugų
plėtros projekto“ 4
punkte yra nustatytas
reikalavimas
institucijoms nenaudoti
asignavimų interneto
svetainėms kurti ar
modernizuoti, kol bus
įgyvendintas
elektroninės
demokratijos paslaugų
plėtros projektas.
Nepavyko viešosios
įstaigos LST Sert
dalininko teises perleisti
valstybei teisės aktų
nustatyta tvarka, nors
buvo rašyti raštai
Vilniaus miesto
savivaldybei,
organizuojami
susitikimai Ūkio
ministerijoje
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

15. Peržiūrėti LST
informacinės sistemos
(toliau – LST IS) ir
Standartizacijos
valdymo informacinės
sistemos (toliau –
SMIS) saugos
dokumentus bei
parengti teisės aktą
saugos dokumentams
patvirtinti

LST IS ir SMIS
saugos
dokumentai

2

0

16. Parengti
nacionalinės
standartizacijos
vystymo 2014–
2020 m. pagrindinių
krypčių dokumento
projektą
17. Parengti projektą,
kuriuo siekiama
sukurti virtualią
standartų biblioteką,
skirtą Lietuvos
standartams ir jų

Projektas

1

1

Paraiška

1

1

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija)
(valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

10,0

10,0

10,0

SMIS saugos
dokumentai parengti ir
patvirtinti, o LST IS
saugos dokumentai
parengti, tačiau
nepatvirtinti, nes Ūkio
ministerija planuoja
IT&IS perkelti į savo
IT infrastruktūrą, todėl
projektus reikės
koreguoti, nes jie
parengti pagal esamą
IT infrastruktūrą

50,0

50,0

50,0

Projektas parengtas,
bet su ŪM dar
nederintas

30,0

30,0

30,0

Komentaras
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

projektams tiesiogiai
(angl. on-line) skaityti
18. Vykdyti projektą
„Kokybės vadybos
sistemos,
atitinkančios
ISO 9001 standartą,
diegimas Lietuvos
standartizacijos
departamente“

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

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

101,3

120,8

Komentaras

ministerija)
Apmokyta LST
darbuotojų

19

24

(fondų lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Vidaus
reikalų
ministerija)

101,3

Planas 2013 m.
netikslintas. Veiklos
buvo finansuojamos iš
pervesto avanso ir
papildomų įplaukų už
atliktus darbus.
2013 m. vasario–
balandžio mėn.
apmokyti 24 LST
darbuotojai (planuota19).
Nuo 2013 m. gegužės
mėn. vyko
pasirengimas tolesnei
veiklai, įvadiniai
susitikimai bei LST
veiklą
reglamentuojančių
teisės aktų, nuostatų,
tvarkų, taisyklių,
pareigybių aprašymų,
statistinių duomenų
analizė; rezultatyvų
procesų veikimą ir
valdymą užtikrinančių
kriterijų bei metodų
apibrėžimas, procesų
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. Lt)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

Komentaras

srauto diagramų
sudarymas, priežasties
ir pasekmės ryšių
modelio parengimas.
2013 m. rugsėjo mėn.
parengti 8 procesų
aprašai.
2013 m. spalio mėn.
pradėta vykdyti veikla
„Kokybės vadybos
sistemos, atitinkančios
ISO 9001 standartą.
Dokumentų
parengimas“. Jos metu
vyko informacijos iš
procesų, susijusios su
dokumentų ir duomenų
įrašų valdymu, analizė
bei derinimas; taip pat
informacijos iš
procesų, susijusios su
neatitiktimis,
koregavimo ir
prevencinių veiksmų
analizė bei derinimas.
Veikla dar tęsiama,
veiklos pabaiga
numatyta 2014 m.
kovo mėn.
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

19. Įgyvendinant ES
vystomojo
bendradarbiavimo
politiką ir stiprinant
tarpinstitucinius
ryšius, dalyvauti ir
sėkmingai pabaigti
Dvynių projektą
GE10/ENPPCA/TR/05 Gruzijoje
(toliau – Dvynių
projektas)

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

Pagal Dvynių
projekto sutartį

Asignavimai (tūkst. Lt)

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas

(Europos
Komisijos
lėšos)

Iš viso
Iš jo:
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžetas – pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžetas – viršplaninės pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (pvz., asignavimų valdytoja – Vidaus reikalų
ministerija)
Europos Komisijos lėšos

patikslintas
planas

faktinis
panaudojimas

51,1

51,1

70,4

3 748,7

3 807,8

3 676,0

3 156,0
400
40,3
101,3

3 135,1
400
120,3
101,3

3 027,8
367,9
89,1
120,8

51,1

51,1

70,4

__________________________________

Komentaras

Dalis planuotų lėšų
2012 m. liko
nepanaudota, todėl
2013 m. buvo
finansuojamos veiklos
iš praėjusių metų
likučio
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2 priedas
Lietuvos standartizacijos departamento asignavimų panaudojimas 2013 m.
Eil.
Nr.

1
1.

1.1.
1.1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.1.1.
2.2

3.

3.1.

Priemonės (veiklos) pavadinimas

2
Valstybės politikos įgyvendinimas
standartizacijos srityje (vykdoma per
Lietuvos standartizacijos
departamentą), valstybės biudžeto
lėšos, iš jų:
asignavimai išlaidoms
iš jų: darbo užmokesčiui
asignavimai turtui įsigyti
Valstybės politikos įgyvendinimas
standartizacijos srityje (vykdoma per
Lietuvos standartizacijos
departamentą), pajamų įmokos, iš jų:
asignavimai išlaidoms
iš jų: darbo užmokesčiui
asignavimai turtui įsigyti

Valstybės politikos įgyvendinimas
standartizacijos srityje (vykdoma per
Lietuvos standartizacijos
departamentą), valstybės biudžeto
lėšos, iš jų:
asignavimai išlaidoms

Ataskaitinio
laikotarpio
planas,
įskaitant
patikslinimus
(tūkst. Lt)
3
3135,1

Įvykdymas
(kasinės
išlaidos
(tūkst. Lt)

Nuokrypis
(4 – 3)

Įvykdymo
%

Asignavimų nepanaudojimo priežastys

4
3027,8

5
–107,3

6
96,6

3030,1
1640,0
105,0
400,0

2925,9
1595,3
101,9
367,9

–104,2
–44,7
–3,1
–32,1

96,6
97,3
97,0
92,0

7
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. rugsėjo 16 d. pasitarimo protokolu Nr. 53,
buvo taupiai naudojami valstybės biudžeto
asignavimai, t. y. laikinai sustabdyti prekių ir paslaugų
pirkimai, nepriimti darbuotojai į laisvas valstybės
tarnautojų (4) vietas, nemokėtos vienkartinės piniginės
išmokos
Lėšos sutaupytos viešųjų pirkimų metu
Sumažėjo standartų įsigijimo iš užsienio valstybių
poreikis (pagal klientų prašymus)

380,0
100,0
20

365,7
91,7
2,2

–14,3
–8,3
–17,8

96,2
91,7
11,0

120,3

89,1

–31,2

74,06

120,3

89,1
–31,2
74,06
__________________________________

Sutaupyta lėšų ilgalaikio turto įsigijimui, kadangi darbo
vietos kompiuterine įranga aprūpinamos centralizuotai
per Ūkio ministeriją
Pajamų įmokų ekonomija susidarė dėl mažesnių nei
planuota socialinio draudimo mokesčių autoriams,
kurie yra įsigiję verslo liudijimus arba vykdo
individualią veiklą

