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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.: 85 270 9360
Faks.: 85 212 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 apie 990 techninių ekspertų.
Departamentas vadovaujasi:
• subalansuotu šalių dalyvavimo principu – sudarytos sąlygos visoms
suinteresuotoms šalims, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms bei vartotojams,
laisvanoriškai ir lygiateisiu pagrindu dalyvauti standartizacijoje;
• tvarios plėtros principu - prisidėjo prie žmonių ir gyvūnų sveikatos ir gyvybės
apsaugos, sudarė sąlygas saugoti aplinką, prekes, vartotojų interesus ir užtikrinti jų
saugumą (tvari plėtra).
• dereguliavimo principu - valstybės institucijos teisės aktuose teikė nuorodas į
Lietuvos standartus, taip įgyvendinant dereguliavimo principą.
Finansinis planas
2012 metais Departamento veikloms įgyvendinti, patvirtintas 3206,4 tūkst. Lt finansinis
planas:
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• Ūkio ministerijos Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonei
„Valstybės politikos įgyvendinimas standartizacijos srityje“ 3104,7 tūkst. Lt,
• Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektui „Gruzijos metrologijos ir standartizacijos
infrastruktūros stiprinimas, remiantis geriausia ES šalių praktika“ 101,7 tūkst. Lt.
Departamento prašymu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Strateginio planavimo
grupės sprendimu (2012 m. spalio 29 d. protokolas Nr. 7), buvo papildomai skirta 44,5 tūkst. Lt ir
finansinis planas sudarė 3250,9 tūkst. Lt.

1 pav. 2012 metų patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. Lt

Žmogiškieji ištekliai.
2012 metų pradžioje Departamentui buvo patvirtinti 58 etatai. Nuo 2012 m. liepos 1 d. pagal
Ūkio ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymą 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 paramos lėšų
(išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Žin., 2012, 57-2887)
Departamento etatų skaičius buvo sumažintas iki 53 etatų.
2012 metų gruodžio 31 d. faktiškai dirbo 49 darbuotojai.
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II.

2012 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.

2012 metų
planas

faktas

100

100

Departamentas, siekdamas strateginio tikslo įgyvendinimo, perėmė Lietuvos standartais visus
Europos standartizacijos organizacijų 2012 metais priimtus Europos standartus (įskaitant
darniuosius Europos standartus), išleido ir padarė juos prieinamus visuomenei. Be to, parengė visas
2012 metų Lietuvos standartų programoje numatytas tarptautinių ir Europos standartų lietuviškąsias
versijas.

2 pav. Departamento standartų ir kitų leidinių fondo kitimo dinamika, vnt.
2012 metų gruodžio 31 d. Lietuvos standartų fondą sudarė 28 054 Lietuvos standartai ir
kiti leidiniai. Tarp jų:
• originalieji Lietuvos standartai
383 (1,4 proc.)
• perimti Europos standartai
26 516 (94,5 proc.)
• perimti tarptautiniai standartai
1 155 (4,1 proc.)
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Svarbiausi veiklos rezultatai
2 lentelė

Svarbiausių veiklų įgyvendinimo rodikliai
Padidintas Lietuvos standartų fondas, proc.
Sudarytų naujų Lietuvos standartizacijos
departamento technikos komitetų ir laikinųjų
darbo grupių narių skaičiaus pokytis, proc.
Per einamuosius metus įvykdytos pagal 2012
m. standartų programą sudarytos standartų
projektų rengimo sutartys, proc.

planas
6
3

100

2012 metų
faktas
6
4
Reikšmė viršyta, dėl suinteresuotų
šalių parodyto aktyvumo sudarant
papildomą LST TK
100

2012 metais parengti ir išleisti 1733 (planas – 1500) 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: 19 originaliųjų Lietuvos standartų, atgaminimo būdu 1600 Europos ir
tarptautinių standartų, 114 lietuviškųjų Europos ir tarptautinių standartų versijų).
Departamentas prižiūrėjo ir koordinavo 83 technikos komitetų (LST TK) ir 4 laikinųjų darbo
grupių (LDG) veiklą. Be to, 2012 metais buvo sudaryti trys nauji technikos komitetai LST TK
84 Dūmtraukiai, LST TK 85 Efektyvus energijos naudojimas, LST TK 86 Skaitmeninė geografinė
informacija ir nauja laikinoji darbo grupė LDG 4 Kelių transporto priemonių valstybinio
numerio ženklai).
2012 metais atlikta LST TK 23 Keramika ir LST TK 25 Rišamosios medžiagos ir silikatiniai
dirbiniai pertvarka, kurių veiklos sritys ir pavadinimai pasikeitė atitinkamai į LST TK 23
Keraminės plytelės, mūras ir gamtinis akmuo bei LST TK 25 Rišamosios medžiagos, gipsas ir
gipso gaminiai.
Siekiant sudaryti galimybes LST TK 51 Maisto analizė, LST TK 75 Kosmetikos gaminiai ir
LST TK 86 Skaitmeninė geografinė informacija nariams dalyvauti tarptautinių standartų projektų
rengimo darbe, nuo 2012 metų Lietuva toliau nurodytuose ISO technikos komitetuose dalyvauja
tikrosios narės teisėmis:
• ISO/TC 34 Food products (Maisto produktai) pakomitetyje SC 12 Sensory analysis (Juslinė
analizė);
• ISO/TC 217 Cosmetics (Kosmetikos gaminiai);
• ISO/TC 211 Geographic information / Geomatics (Geografinė informacija/geomatika).

3 pav. LST TK skaičiaus kitimo dinamika
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Įgyvendinant Lietuvos standartų programą, 2012 metais sudarytos ir įvykdytos visos 39
autorinės sutartys, skirtos Lietuvos standartų projektų rengimui.
Svarbiausi 2012 metų darbai
Pasirengti Lietuvai pirmininkauti Europos Sąjungos (toliau – ES) Tarybai pagal
Departamento kompetenciją.
Paskirtieji į darbo grupes Departamento darbuotojai išklausė visus 2012 metais Užsienio
reikalų ministerijos organizuotus kursus. Darbuotojai dalyvavo naujojo Standartizacijos reglamento
svarstymuose, vykusiuose 2012 m. ET darbo grupėje G.07a(5), ir EK Standartų ir techninių
reglamentų komiteto posėdžiuose bei rengė pozicijas 5 (penkiems) COREPER posėdžiams, įgydami
patirtį, reikalingą sėkmingam ET pirmininkavimui.
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.
3. 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 suorganizuotos 630 viešųjų
apklausų ir 1952 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 perimtus Europos standartus ir kitus leidinius kaip
Lietuvos standartus ir kitus leidinius Europos standartizacijos organizacijoms CEN ir CENELEC.
Parengti ir pateikti 109 patikimi atsakymai į ES ir PPO narių bei Lietuvos ūkio subjektų
užklausas apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras, notifikuoti 4
Lietuvos techninių reglamentų projektai PPO ir 9 – Europos Komisijai, interneto svetainėje
paskelbti 2238 PPO narių projektai ir 714 ES valstybių narių projektų.
Atlikta ekspertizė 1025 terminams.
Išplatinti 7374 Lietuvos standartai ir 291 standartai 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.
Dalyvauta naujojo Standartizacijos reglamento svarstymuose, vykusiuose 2012 metais ET
darbo grupėje G.07a(5), ir EK Standartų ir techninių reglamentų komiteto posėdžiuose, ISO, IEC,
CEN ir CENELEC Generalinėse asamblėjose, vykusiose 2012 metais.
LST deleguoti atstovai dalyvavo Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų 8 TK ir
jų darbo grupių susirinkimuose, deleguoti 13 LST TK ekspertų į CEN/TC ir 3 LST TK ekspertai į
ISO/TC darbo grupes.
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Įgyvendinant tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo politiką standartizacijos srityje,
sėkmingai dalyvauta Dvynių projekte GE10/ENP/PCA/TR/05 Gruzijoje ir Baltijos Standartų
Forumo (BSF) posėdyje Estijoje.
Dalyvauta tarpvyriausybinių komisijų su Ukraina, Kazachstanu ir Uzbekistanu darbe,
suderintas susitarimas dėl bendradarbiavimo su Azerbaidžanu.
Pravesti seminarai Mongolijos, Gruzijos, Tadžikistano, Armėnijos, Makedonijos, Latvijos
specialistams bei metinis LST TK pirmininkų susirinkimas, paminėta Tarptautinė standartizacijos
diena, atlikti 8 mokymai pagal ISO 19011 ir EN ISO 14001 standartus.
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 (Žin., 2013, 9-369).
Įvykdyti visas 2012 metais 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.
Tai – pirmasis Lietuvos institucijos laimėtas Dvynių konkursas dėl ES Dvynių projekto
įgyvendinimo Gruzijoje.
Departamentas kaip jaunesnysis partneris (Junior partner) kartu su vedančiaisiais Vokietijos
partneriais Vokietijos Federaliniu medžiagų tyrimų ir bandymų institutu BAM ir Vokietijos
metrologijos institutu PTB dalyvauja 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 siekiama modernizuoti Gruzijos
metrologijos ir standartizacijos infrastruktūrą.
Departamento ekspertai sėkmingai dalyvavo projekto priemonėse, skirtose standartizacijos
vystymui ir strategijos parengimui. Departamento direktorius dalyvavo Priežiūros komiteto
posėdžiuose, kurių metu buvo vertinama projekto eiga ir planuojami sekančio ketvirčio darbai. Iš
projekto lėšų pradėtas, bet nebaigtas kompiuterinės įrangos pirkimas už 26 837,80 Lt.
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III.

KITA SVARBI INFORMACIJA

Šiame skyriuje pateikiami tik labiausiai Departamento veiklą įtakoję veiksniai.
Lietuvos įsipareigojimai, kylantys 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, mokslo ir technologijų pažanga, pramonės konkurencingumo didinimu, inovacijų
rėmimu ir kt. tiesiogiai įtakoja Departamento veiklą.
Lietuvos buvimas ES teigiamai įtakoja nacionalinę standartizaciją, mažina originalių
Lietuvos standartų kiekį bei didina tarptautinių ir Europos standartų santykį Lietuvos standartų
fonde. Narystės pagrindu Departamentas gali naudotis ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI ir PPO
informacinėmis sistemomis, EK CIRCA duomenų baze ir Lietuvos Respublikos valstybinių
institucijų informaciniu tinklu.
Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymui nustačius sąlygas tiekti produktus į rinką
pagal jų atitiktį techniniams reglamentams bei Lietuvos standartams, ūkio subjektai suinteresuoti
savanoriškai dalyvauti LST TK veikloje rengiant standartus.
Ekonominio sunkmečio pasekmė - sumažėjęs Departamento veiklų finansavimas, dėl ko
2012 metais atsisakyta organizuoti CEN technikos komitetų posėdžius Lietuvoje (buvo pateiktos 2
paraiškos), o Lietuvos standartų programa įgyvendinama mažesne apimtimi.

4 pav. Faktiškai panaudoti asignavimai Departamento veikloms vykdyti 2007–2012 m. m., tūkst. Lt
2012 metais Departamentas didelį dėmesį skyrė informacinių technologijų atnaujinimui ir
tobulinimui esamo finansavimo ribose. Visos Departamento darbuotojų vietos yra
kompiuterizuotos, įdiegtas lokalus kompiuterių tinklas su pašto tarnybine stotimi ir ugniasiene,
2012 metais buvo atnaujinta 50 proc. kompiuterinių darbo vietų. Funkcionavo Standartizacijos
vadybos ir informacijos sistema (SMIS), leidžianti LST TK per elektroninio komiteto posistemę
gauti visus dokumentus skaitmeninėje formoje, teikti pastabas standartų projektams ir dalyvauti
techninio pobūdžio diskusijose. Taip pat buvo diegiama elektroninės parduotuvės (e-shop) sistema
bei kitos sistemos, pritaikytos informacinės visuomenės poreikiams, mažoms ir vidutinėms
įmonėms, vartotojams, konkretiems klientams ir piliečiams. Departamente funkcionavo
spausdinimo pagal poreikį sistema (POD), kuri užtikrino greitą klientų, perkančių standartus,
aptarnavimą ir sumažino standartų ir kitų leidinių likučius. POD sistemos kopijavimo įranga yra
techniškai susidėvėjusi, todėl nedelsiant būtina arba pirkti kopijavimo paslaugas, arba investuoti į
naujų kopijavimo aparatų įsigijimą. Visuomenei aktualus yra Lietuvos standartų tekstų skaitymas
on-line režime, užtikrinant tinkamą standartų fondo apsaugą nuo neteisėto pasinaudojimo, todėl
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Departamentas parengė atitinkamą investicinį projektą, kuris Ūkio ministerijoje buvo pripažintas
tikslingu finansuoti iš ES struktūrinių fondų.
85 procentai Departamente dirbančiųjų turi aukštąjį išsilavinimą.
Teigiamą poveikį veiklos rezultatams lėmė nuolat gerinama Vidaus kontrolės sistema iš
dalies panaudojant Departamente įdiegtą „vieno langelio“ sistemą ir taip užtikrinant Departamento
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.
Direktorius

Brunonas Šičkus

SUDERINTA
Pramonės ir prekybos departamento direktorius

Kęstutis Masalskis

11

PRIEDAI
1 priedas
Lietuvos standartizacijos departamento 2012 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita pagal veiklas, vertinimo kriterijus ir vykdymo terminus
Įstaigos veiksmo
Finansavimo
Komentaras
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
Asignavimai, tūkst. Lt
Ūkio
pavadinimas
šaltinis
kriterijų
ministerijos
įgyvendinamos
Pavadinimas ir
planas faktas
pirminis
patikslintas
faktas
programos
mato vienetas
planas
planas
priemonės
kodas ir
pavadinimas
Sutaupyta lėšų
valstybės biudžeto 710,0
3
4
1. Koordinuoti priskirtų Naujai sudarytų
754,5
732,6
05-03-01-15.
socialinio
lėšos, asignavimų
LST TK ar LDG
Valstybės
Lietuvos
draudimo
valdytoja – ŪM
skaičius
politikos
standartizacijos
įmokoms nuo
įgyvendinimas
departamento technikos
LST TK darbo
standartizacijos
komitetų (toliau – LST
grupių autorinių
srityje (vykdoma TK), laikinųjų darbo
sutarčių, nes dalis
per Lietuvos
grupių (toliau – LDG)
autorių vykdė
standartizacijos
darbus, metodiškai
veiklą pagal
departamentą)
jiems vadovauti, atlikti
verslo liudijimus
atitinkamų LST TK,
arba individualios
LDG sekretorių
veiklos pažymas
funkcijas, sudaryti
– 18,6 tūkst. Lt,
naujus LST TK ir LDG
kitų išlaidų
pagal poreikį, praplėsti
likučiai – 3,3
LST TK veiklos sritis,
tūkst. Lt.
teikti ataskaitas apie jų
veiklą nustatyta tvarka
Posėdžių protokolų 40
41
valstybės biudžeto 140,0
2. Organizuoti ir
140,0
140,0
lėšos, asignavimų
vykdyti Standartizacijos skaičius
valdytoja – ŪM
tarybos ir Technikos
komisijos sekretoriatų
darbą
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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

Komentaras

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktas

valstybės biudžeto
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM

500,0

500,0

500,0

Europos
standartizacijos
organizacijos
(ESO) parengė
233 Europos
standartų
projektus
anksčiau nei
planuota

2582

valstybės biudžeto
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM

443,0

443,0

443,0

1000

1025

valstybės biudžeto
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM

180,0

180,0

180,0

5700

7665

valstybės biudžeto
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM

195,7

195,7

191,2

ESO pateikė
viešajai apklausai
ir balsavimui 82
projektus,
parengtus
anksčiau nei
planuota
Svarstyti 25
papildomi
terminai dėl
didesnio parengtų
ir išleistų
standartų
skaičiaus (3
veiksmas)
Kriterijus viršytas
dėl išaugusio
poreikio Lietuvos

3. Pagal standartų
programą rengti
Lietuvos standartų ir
kitų leidinių projektus,
juos tikrinti, priimti ir
išleisti; sudaryti
autorines sutartis su
LST TK ir LDG darbo
grupėmis, kontroliuoti
jų vykdymą, tikrinti
parengtus projektus,
juos priimti ir išleisti
4. Organizuoti ir
vykdyti standartų bei
kitų leidinių projektų
viešąsias apklausas ir
balsavimus Europos ir
tarptautiniu lygiu

Parengtų ir išleistų
Lietuvos standartų
skaičius
Sudarytų autorinių
sutarčių skaičius

1500

1733

39

39

Viešajai apklausai ir
balsavimui pateiktų
standartų projektų
skaičius

2500

5. Atlikti Lietuvos
standartų ir kitų leidinių
projektuose esančių
lietuviškų terminų
ekspertizę pagal
sudarytą
Terminologijos
komisijos darbo planą
6. Platinti Lietuvos,
tarptautinius ir užsienio
valstybių standartus bei

Atliktų ekspertizių
skaičius

Išplatintų standartų
ir kitų leidinių
skaičius
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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

Komentaras

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktas

kitus leidinius

7. Atstovauti Lietuvos
interesams tarptautinių
ir Europos
standartizacijos
organizacijų veikloje ir
jų technikos
komitetuose ir teikti
ataskaitas nustatyta
tvarka
8. Organizuoti LST TK
ekspertų dalyvavimą
atitinkamų darbo grupių
veikloje – rengti
Europos ir tarptautinių
standartų ir kitų leidinių
projektus, remti
vartotojų dalyvavimą
standartizacijoje
nustatyta tvarka
9. Vykdyti notifikavimą

standartams,
panaikinus dėl
funkcijų
centralizacijos
etatą,
finansuojamą iš
šio šaltinio,
sutaupyta 4,5
tūkst. Lt darbo
užmokesčiui.
12

valstybės biudžeto
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM

440,0

440,0

440,0

Organizuotų LST
4
TK ekspertų
dalyvavimų skaičius

8

valstybės biudžeto
lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM

96,0

96,0

96,0

2012 m. pareiškė
norą dalyvauti 8
ekspertai, tai rodo
išaugusį
suinteresuotų
šalių poreikį
standartizacijai

Vartotojų
2
dalyvavimų skaičius

2

Notifikuotų

13

valstybės biudžeto

400,0

400,0

400,0

Valstybės

Parengtų ir išsiųstų
tarptautinėms ir
Europos
standartizacijos
organizacijoms
ataskaitų
(pranešimų)
skaičius

12

10

14

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Dalyvauti Dvynių
projekte GE10/ENPPCA/TR/05 Gruzijoje

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

Komentaras

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktas

lėšos, asignavimų
valdytoja – ŪM

projektų skaičius

Paskelbtų projektų
skaičius

1400

2952

Parengtų ir pateiktų
atsakymų į
užklausas skaičius

100

109

Pagal Dvynių
projekto sutartį

Finansavimo
šaltinis

Europos Komisijos
lėšos

101,7

101,7

40,4

institucijos
perengė
notifikavimui
papildomus teisės
aktų projektus
ES ir PPO narės
atsiuntė
paskelbimui 1552
projektus,
daugiausiai
ankstesnių teisės
aktų keitinių
projektus
Ūkio subjektai
kreipėsi su
neplanuotomis
užklausomis
2012 m. gruodžio
mėnesį vykdytas
kompiuterinės
įrangos pirkimas
26,8 tūkst. Lt
sumai, tačiau
prekės dar
negautos. Šios
lėšos gali būti
panaudotos tik
Dvynių projekto
vykdymo
reikmėms, likę

15

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

Komentaras

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktas

34,5 tūkst. bus
panaudoti 2013m.
1. Iš viso
Iš jo:
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Europos Komisijos lėšos
_______________________

3206,4

3250,9

3163,2

3104,7
101,7

3149,2
101,7

3122,8
40,4
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2 priedas
Lietuvos standartizacijos departamento valstybės biudžeto asignavimų panaudojimas 2012 m.
Eil.
Nr.

1
1.

1.1.
1.1.1.
1.2.

Priemonės (veiklos) pavadinimas

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

Ataskaitinio
laikotarpio
planas,
įskaitant
patikslinimus
(tūkst. Lt)
3
3149,2

Įvykdymas
(kasinės
išlaidos
(tūkst. Lt)

Nuokrypis
(4 - 3)

Įvykdymo
%

Asignavimų nepanaudojimo priežastys

4
3122,8

5
26,4

6
99,2

3114,2
1604,0
35,0

3088,1
1599,5
34,7

26,1
4,5
0,3

99,2
99,7
99,1

7
Nepilnai panaudoti valstybės biudžeto asignavimai –
viršplaninės pajamų įmokos. Panaikinus etatą,
finansuojamą iš šio šaltinio, sutaupyta 4,5 tūkst. Lt darbo
užmokesčiui. Sutaupyta lėšų socialinio draudimo
įmokoms nuo autorinių sutarčių standartų rengimui, kurių
autoriai vykdo veiklą pagal verslo liudijimus arba
individualios veiklos pažymas – 18,6 tūkst. Lt.
Visų kitų išlaidų straipsnių likučiai – 3,3 tūkst. Lt.

__________________________________

