LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO
NR. 4-592 „DĖL STANDARTIZACIJOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES IR
STANDARTIZACIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2015 m. balandžio 16 d. Nr. 4-232
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 4-592 „Dėl
Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento
patvirtinimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą“ 1.1 ir 1.2 papunkčiais,“.
2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Šią Standartizacijos tarybos personalinę sudėtį:
Marius Skarupskas
Kęstutis Masalskis
Mantas Andriuškevičius
Alvita Armanavičienė
Aurika Banienė

Tomas Baranauskas
Aldona Baublytė
Regita Bendikienė
Eglė Jotautienė
Albinas Kasparaitis

– Lietuvos Respublikos ūkio viceministras (Standartizacijos
tarybos pirmininkas);
– Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos
departamento direktorius (Standartizacijos tarybos pirmininko
pavaduotojas);
– uždarosios akcinės bendrovės „Inspecta“ generalinis direktorius
(Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos atstovas);
– Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė;
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio
gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos
skyriaus vedėjo pavaduotoja;
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir būsto
departamento Statybos normavimo skyriaus vyriausiasis
specialistas;
– Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininkė (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos
atstovė);
– Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir
dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros docentė;
– Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos
fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto profesorė;
– uždarosios akcinės bendrovės „Precizika Metrology“
marketingo ir inžinerijos direktorius (Lietuvos pramonininkų
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Saulius Kubilius

–

Aris Lencevičius

–

Jonas Gediminas
Marčiukaitis

–

Irma Pilipienė
Sandra Pralgauskaitė

–
–

Rimantas Proscevičius

–

Andrius Raščius
Aldona Sabaitienė

–
–

Arvydas Sedekerskis
Daivis Zabulionis
Audronė Žukauskaitė

–
–
–

konfederacijos atstovas);
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Šilumos ūkio
ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas;
uždarosios akcinės bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir
tyrimai“ asocijuotas vyriausiasis konsultantas (Lietuvos verslo
darbdavių konfederacijos atstovas);
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros habilituotas
daktaras, profesorius emeritas;
asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;
Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros
docentė;
akcinės bendrovės „Lifosa“ technikos direktorius (Lietuvos
chemijos pramonės įmonių asociacijos atstovas);
Lietuvos statybininkų asociacijos juristas;
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Darbo departamento Darbo aplinkos skyriaus
vedėjo pavaduotoja;
Lietuvos elektros energetikos asociacijos specialistas;
Lietuvos standartizacijos departamento direktorius;
Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto Technologinių
procesų katedros vedėja, docentė.“

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Standartizacijos tarybos darbo reglamentą:
3.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymu, kitais
teisės aktais ir Reglamentu.“
3.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Tarybos posėdžio datą ir laiką nustato, Tarybos posėdžio darbotvarkę tvirtina ir į Tarybos
posėdį kviečia Tarybos pirmininkas. Kvietimą į posėdį Tarybos sekretorius išsiunčia raštu ir (ar)
elektroniniu paštu Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki posėdžio.
Patvirtintą Tarybos posėdžio darbotvarkę ir posėdžio medžiagą bei kvietimą į posėdį Tarybos
sekretorius išsiunčia raštu ir (ar) elektroniniu paštu Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 7
(septynias) darbo dienas iki posėdžio. Posėdžio darbotvarkėje nurodoma posėdžio data, laikas,
vieta, svarstomi klausimai ir kiekvieno svarstomo klausimo pranešėjas. Tarybos pirmininko siūlymu
darbotvarkė gali būti papildyta, bet ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios.“
3.3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami Departamento ir kitų institucijų atstovai (toliau –
posėdžio dalyviai). Dėl šių asmenų pakvietimo sprendžia Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į
svarstomo klausimo turinį ir pranešėjų pasiūlymus. Kvietimai šiems asmenims pateikiami ne vėliau
kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki posėdžio.“
3.4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos
narių. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, praneša apie tai Tarybos sekretoriui ne vėliau
kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki posėdžio datos. Kartu su pranešimu apie nedalyvavimą posėdyje
Tarybos narys gali raštu pateikti posėdžio darbotvarkės klausimais savo nuomonę, kuri paskelbiama
posėdyje ir pridedama prie posėdžio protokolo. Iš Tarybos nario gautą atitinkamą informaciją
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Tarybos posėdžio sekretorius nedelsdamas pateikia Tarybos pirmininkui.“
3.5. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti
dokumentai) saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta
tvarka.“

Ūkio ministras

Evaldas Gustas

