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PATVIRTINTA
Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymu
Nr. VE-1

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DARBO PROGRAMOS RENGIMO
IR SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos standartizacijos departamento darbo programos rengimo ir skelbimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) darbo
programos (toliau – Darbo programa) rengimo ir skelbimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo (2020 m.
birželio 11 d. Nr. XIII-3057 redakcija) 6 straipsnio 2 dalimi ir 2012 m. spalio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB,
2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento
ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (toliau – Reglamentas) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, 6
straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsniu.
3. Apraše vartojama sąvoka Darbo programa – Lietuvos standartizacijos departamento
atliekamo nacionalinių standartų ir nacionalinių standartizacijos leidinių rengimo ir peržiūros,
perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ir standartizacijos leidinių redakcijų lietuvių kalba
rengimo metinis planas.

II SKYRIUS
DARBO PROGRAMOS RENGIMAS
4. Iki einamųjų metų spalio 15 d. Standartų leidybos skyrius inicijuoja kreipimąsi į
suinteresuotuosius subjektus, dalyvaujančius nacionalinėje standartizacijoje, dėl poreikio rengti
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perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų ar standartizacijos leidinių (toliau – tarptautiniai ar
Europos standartai) redakcijas lietuvių kalba arba naujų darbo temų įtraukimo į Darbo programą.
5. Kvietimas teikti siūlymus dėl Darbo programos taip pat paskelbiamas viešai Departamento
periodiniame leidinyje ir interneto svetainėje.
6. Darbo programą sudaro:
6.1. pirmoji dalis – informacija apie rengiamus, peržiūrimus ir apie per praėjusius ir
einamuosius metus išleistus nacionalinius standartus ir nacionalinius standartizacijos leidinius;
6.2. antroji dalis – informacija apie rengiamas perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų
redakcijas lietuvių kalba:
6.2.1. Į Darbo programos antrąją dalį įtraukiami perimtieji standartai:
6.2.1.1. į kuriuos numatomos nuorodos teisės aktuose;
6.2.1.2. darnieji ir kiti pagal Europos Komisijos prašymą parengti Europos standartai, kurių
redakcijos lietuvių kalba rengiamos pagal Europos standartizacijos komiteto (toliau – CEN) ir
Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (toliau – CENELEC) projektą „Specialusis
Europos standartų vertimų į Bendrijos kalbas susitarimas“, sudarytą vadovaujantis Reglamentu.
6.2.1.3. kurių vertimą ir (arba) recenzavimą pateikia suinteresuotasis subjektas;
6.2.1.4. pagal motyvuotus suinteresuotųjų subjektų siūlymus, įtraukimo į Darbo programos
antrąją dalį eiliškumą įvertinus potencialių standartų naudotojų skaičių.
6.2.2. Sudarant Darbo programos antrąją dalį yra atsižvelgiama į Standartizacijos tarybos
pritartus siūlymų dėl Darbo programos vertinimo kriterijus.
7. Iki einamųjų metų gruodžio 15 d.:
7.1. Organizacinis standartų skyrius pagal suinteresuotųjų subjektų siūlymus dėl naujų
nacionalinių standartų ar nacionalinių standartizacijos leidinių projektų rengimo arba dėl jų
peržiūrėjimo parengia Darbo programos pirmosios dalies projektą ir teikia jį Departamento
Technikos komisijai, sudarytai vadovaujantis Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 4-923 „Dėl
Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 4-1094 redakcija), 12.6 papunkčiu;
7.2. Standartų leidybos skyrius pagal suinteresuotųjų subjektų išreikštą poreikį dėl tarptautinių
ar Europos standartų redakcijų projektų lietuvių kalba parengimo atlieka jų įvertinimą ir atranką pagal
šio įsakymo 6.2.1 papunktyje nurodytus kriterijus, parengia Darbo programos antrosios dalies
projektą ir teikia jį Departamento Technikos komisijai.
8. Darbo programą ir jos apimtį, įvertinus Technikos komisijos išvadą ir turimus finansinius
išteklius, tvirtina Departamento direktorius iki kiekvienų metų sausio 15 d.
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9. Darbo programos pirmojoje dalyje standartų projektai pateikiami pagal Tarptautinę standartų
klasifikaciją (ICS), prie kiekvieno projekto nurodant atsakingą technikos komitetą, žymenį, antraštę
lietuvių ir anglų kalbomis, projekto įrašymo į Darbo programą datą, rengimo etapą, taip pat –
nuorodas į tarptautinius ar kitų šalių nacionalinius standartus, pagal kuriuos rengiamas nacionalinis
standartas ar nacionalinis standartizacijos leidinys, įvardinant jo aktualumą mažoms ir vidutinėms
įmonėms.
10. Darbo programos antrojoje dalyje standartų projektai pateikiami pagal Tarptautinę standartų
klasifikaciją (angl. International Classification for Standards – ICS), prie kiekvieno projekto
nurodant žymenį, antraštę lietuvių kalba, projekto įrašymo į Darbo programą datą ir planuojamą
perimtojo tarptautinio ar Europos standarto redakcijos lietuvių kalba išleidimo datą.
11. Darbo programos pirmoji dalis, atsižvelgiant į Departamento technikos komitetų siūlymus
dėl naujų darbo temų, gali būti papildoma. Vadovaujantis Nacionalinių standartų ir nacionalinių
standartizacijos leidinių rengimo tvarka, pradėti projektai gali būti perkeliami į kitų metų Darbo
programą. Darbo programos antroji dalis, atsižvelgiant į turimus finansinius išteklius, gali būti
papildoma iki rugsėjo 30 d. gavus suinteresuotojo subjekto siūlymą:
11.1. kai į tarptautinį ar Europos standartą numatomos nuorodos teisės aktuose;
11.2. kai standarto vertimą ir (arba) recenzavimą pateikia suinteresuotasis subjektas;
11.3. kai CEN/CENELEC tik einamaisiais metais ratifikuoja suinteresuotųjų subjektų į
sudaromą Darbo programą siūlytą įtraukti standarto projektą.
12. Darbo programos antroji dalis papildoma ankstesniais metais į lietuvių kalbą išverstų
standartų keitiniais ir pataisomis.
13. Didelės apimties, terminų standartų arba per metus į Darbo programos antrąją dalį
papildomai įtrauktų perimtųjų standartų redakcijų lietuvių kalba standartų išleidimas gali būti
planuojamas vėlesniais metais.

III SKYRIUS
DARBO PROGRAMOS SKELBIMAS
14. Darbo programa skelbiama Departamento interneto svetainėje iki einamųjų metų sausio 15
d. Pranešimas apie Darbo programą skelbiamas artimiausiame Departamento periodiniame leidinyje,
bet ne vėliau nei sausio 31 d.
15. Paskelbus pranešimą Departamento periodiniame leidinyje, Departamentas apie metinės
Darbo programos pirmąją dalį iki einamųjų metų sausio 31 d. praneša Tarptautinei standartizacijos
organizacijai (ISO) ir Tarptautinei elektrotechnikos komisijai (IEC), Europos standartizacijos
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organizacijoms (CEN, CENELEC, ETSI – Europos telekomunikacijų standartų institutui),
nacionalinėms standartizacijos institucijoms ir Europos Komisijai.
16. Departamento interneto svetainėje informacija apie nacionalinių standartų ir nacionalinių
standartizacijos leidinių projektų rengimo eigą, perimtųjų tarptautinių ir Europos standartų redakcijų
lietuvių kalba išleidimo datą atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmąją ir trečiąją savaitę.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Patvirtinus Darbo programą, siūlymus pateikę suinteresuotieji subjektai per dvi savaites
apie tai informuojami, nurodant, kurie jų teikti siūlymai buvo įtraukti į Darbo programą.

______________________

