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Programos kodas
01
Programos parengimo argumentai
Programa parengta vadovaujantis LR standartizacijos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 35-972; Žin., 2007, Nr, 391435 ) 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) Lietuvos standartizacijos departamentas kaip nacionalinė standartizacijos
institucija (toliau – LST) vykdo viešojo administravimo funkciją – įgyvendina Standartizacijos įstatymą – vykdo,
tobulina ir plėtoja nacionalinę standartizaciją. LST pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant ir
įgyvendinant valstybės politiką standartizacijos srityje ir atlieka nacionalinės standartizacijos institucijos
funkcijas, numatytas LR standartizacijos įstatyme ir LRV nutarimuose. LST atstovauja kompetencijos ribose
Lietuvos Respublikai tarptautinėse ir Europos standartizacijos organizacijose.
Programa tęstinė. Programos pabaiga nenumatoma, nes LST kaip nacionalinė standartizacijos institucija
nuolat vykdo, tobulina ir plėtoja standartizaciją Lietuvos Respublikoje. Programą įgyvendina 58 LST valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį: jie užtikrina ir kitų LST programų vykdymą.
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Eil. Nr.
1.2
Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti

konkurencingumą, plėsti ekonominę
infrastruktūrą bei kurti verslui palankią aplinką ir
stiprinti ekonominį saugumą
Skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą,
plėtoti informacinę ir žinių visuomenę
Kodas
01

1.3

Programos tikslo pavadinimas

Įgyvendinti valstybės politiką standartizacijos srityje, plėtoti ir tobulinti nacionalinę
standartizaciją
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Ši programa skirta LST funkcijoms, nustatytoms įstatymuose ir LST nuostatuose, patvirtintuose 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)
vykdyti. LST valstybės tarnautojai planuoja ir koordinuoja visų veiklos sričių standartizacijos darbus, metodiškai
jiems vadovauja, organizuoja ir vykdo standartų projektų viešąsias apklausas ir balsavimus, suteikia Lietuvos
standartų projektų ir Lietuvos standartų statusą Europos standartų projektams ir tarptautiniams bei Europos
standartams atitinkamai, tobulina ir plėtoja standartizaciją Lietuvos Respublikoje, organizuoja šios srities teisės
aktų rengimą. LST sudaro technikos komitetus ir sąlygas visoms suinteresuotoms šalims dalyvauti jų veikloje,
organizuoja bei vykdo standartizacijos specialistų kvalifikacijos kėlimą bei vykdo neformalųjį suaugusiųjų
švietimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą standartizacijos srityje, vykdo informacinę ir agitacinę veiklą, įtraukdami
į aktyvų dalyvavimą standartizacijoje suinteresuotas šalis, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
Programos tikslui pasiekti numatomas rezultato vertinimo kriterijus – atliktos visos planuotos standartų
projektų viešosios apklausos ir balsavimai.
Programos tikslui įgyvendinti numatyti du uždaviniai:
– koordinuoti visų veiklos sričių standartizacijos darbus;
– stiprinti standartizacijos mokymų bazę.
Pirmajam uždaviniui įvykdyti numatytos dvi priemonės:
– standartų projektų rengimo pagal standartų programą koordinavimas, viešosios apklausos ir balsavimo
organizavimas, projektų priėmimas.
Priemonę įvykdžius pagerės visų veiklos sričių standartizacijos darbų koordinavimas, viešajai apklausai bus
pateikti visi planuoti projektai, visuomenė išnaudos galimybę pateikti pastabas ir pasiūlymus viešosios apklausos
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metu, bus išplėsta standartizacijos sritis, sudarant naujus technikos komitetus ir įtraukiant į aktyvų dalyvavimą
standartizacijoje suinteresuotas šalis.
Produkto vertinimo kriterijus- viešajai apklausai ir balsavimui pateiktų standartų projektų skaičius – 1500;
– vartotojų dalyvavimo standartizacijoje finansavimas.
Priemonę įvykdžius taps aktyvesnis vartotojų dalyvavimas standartizacijoje, vartotojams bus pateikta
reikalinga informacija apie standartizacijos naudą, finansiškai paremti Europos ar tarptautinių standartizacijos
TK posėdžiuose dalyvavę vartotojų ekspertai.
Produkto vertinimo kriterijus - finansuotas 3 vartotojų ekspertų dalyvavimas Europos ar tarptautinių TK
posėdžiuose.
Antrajam uždaviniui įvykdyti numatyta priemonė – metodinių dokumentų rengimas ir mokymai. Priemonę
įvykdžius bus galutinai parengta pamatinių standartų LST-0 serija, organizuotas standartizacijos mokymų ciklas.
Produkto vertinimo kriterijus: organizuotų seminarų skaičius – 15.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Užtikrintas LST funkcijų vykdymas, tame tarpe standartizacijos darbų koordinavimas ir plėtojimas.

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai
2007-iesiems
metams

Asignavimai
biudžetiniams
2008-iesiems
metams

(tūkst. litų)
Projektas
2009-iesiems
metams

Projektas
2010iesiems
metams

1. Iš viso asignavimų:
2715
3158
3158
3158
išlaidoms
2715
3158
2774
2774
iš jų darbo užmokesčiui
1893
2223
2250
2305
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės
2715
3158
2774
2774
biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius programai
58
58
70
75
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Valstybės biudžetas
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 35-972; Žin., 2007, Nr, 39-1435 ), LST
nuostatai
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Nėra
Kita svarbi informacija
Vystant nacionalinę standartizaciją būtina didinti LST darbuotojų skaičių, užtikrinant administracinių gebėjimų
stiprinimą. Pastarasis sąlygoja 01 02 ir 01 81 programų įvykdymą ir esamų bei naujų funkcijų vykdymą.
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