PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2020 m. birželio 5 d.
įsakymu Nr. 4-412

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
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Misija
Plėtojant nacionalinę standartizaciją skatinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą.
Strateginis tikslas
Skaidriai tenkinti verslo ir vartotojų poreikius standartizacijos srityje ir skleisti žinią apie
standartizacijos naudą verslui, visuomenei ir valdžios institucijoms.
Reikšmė
2020 m.

Rodiklis
Išplatintų standartų skaičiaus
praėjusiais metais, proc.

padidėjimas,

palyginti

su

0,75

Atsiskaitymo
terminas,
ketv.
IV

Siekiami veiklos rezultatai 2020 m.
Rodiklis
1. Įgyvendinta metinė Lietuvos standartų programa, proc.
2. Teigiamai Lietuvos standartizacijos departamento teikiamas
paslaugas vertinančių klientų skaičius, palyginti su visais
apklaustais klientais, proc.

Reikšmė
2020 m.
100

Atsiskaitymo
terminas,
ketv.
IV

90

IV

Svarbiausi 2020 metų darbai
1. Įgyvendinti metinę Lietuvos standartų programą, sudarytą įvertinus verslo ir vartotojų
poreikius pagal nustatytus prioritetus (I–IV ketv.).
2. Užtikrinti atstovavimą nacionaliniams interesams Europos ir tarptautinių standartizacijos
organizacijų veiklose Lietuvos ekspertams dalyvaujant šių organizacijų Technikos komitetų darbo
grupių veikloje ir teikiant pasiūlymus dėl svarstomų projektų (I–IV ketv.).
3. Pereiti prie elektroninių veiklos įsakymų (nuolat saugomų) valdymo (I–IV ketv.).
4. Atlikti Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) veiklos atitikties
Europos standartizacijos komiteto (toliau – CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos
komiteto (toliau – CENELEC) narystės kriterijams įsivertinimą ir pateikti ataskaitą CEN ir
CENELEC (IV ketv.).
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Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 1 138,0 tūkst. eurų.

2020 m. finansinis planas, tūkst. eurų; proc.
130,0; 11,4 %
12,0; 1,1 %

Valstybės biudžetas (asignavimų
valdytoja – Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Valstybės biudžetas - pajamų
įmokos (asignavimų valdytoja –
Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Valstybės biudžetas - viršplaninės
pajamų įmokos (asignavimų
valdytoja – Ekonomikos ir inovacijų
ministerija)

996,0; 87,5 %

Pav. 2020 metų finansinis planas pagal finansavimo šaltinius, tūkst. eurų.

Žmogiškieji ištekliai
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo
Nr. 4-408 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldžiose ir
ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose
didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“
1.2 papunkčiu patvirtintas didžiausias leistinas Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 40.
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Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas ir
pavadinimas
01-05-03-01-19
Įgyvendinti valstybės
politiką
standartizacijos
srityje (vykdoma per
Lietuvos
standartizacijos
departamentą)

Departamento 2020 metų veiklos planas pagal įstaigos veiksmus, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus
(tūkst. Eur)
Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
Atsakingi
Vykdymo Asignavimai ir
kriterijai
vykdytojai
terminas,
finansavimo
ketv.
šaltinis
Pavadinimas ir mato
Planinė
vienetas
reikšmė

1. Atstovauti nacionaliniams interesams
Europos ir tarptautinėse standartizacijos
organizacijose ir vykdyti tikrosios
narystės įsipareigojimus
1.1. Dalyvauti Europos standartizacijos
organizacijų (CEN, CENELEC ir Europos
telekomunikacijų standartų instituto (toliau –
ETSI)) veikloje

1.1.1. Generalinių
asamblėjų (toliau – AG)
(CEN AG, CENELEC AG,
ETSI AG), kuriose
dalyvauta, ir pateiktų
dalyvavimo AG ataskaitų,
skaičius
1.1.2. Pateiktos
Departamento pozicijos dėl
CEN AG ir CENELEC AG
rezoliucijų projektų
elektroninėmis balsavimo
priemonėmis
1.1.3. Techninės tarybos
(toliau – BT) (CEN BT,
CENELEC BT) posėdžių,
kuriuose dalyvauta, ir
pateiktų dalyvavimo BT
ataskaitų skaičius

4:
2
2

Direktorius

II, IV:
II
IV

Taip

Direktorius

I–IV

3:
1
1
1

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas

I, II, IV:
I
II
IV

450,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerija
(toliau – EIM))
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Taip

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas

I–IV

2:
1
1

Patarėjas
(tarptautiniams
reikalams)

I, III:
I
III

1

Direktorius

III

1

Direktorius

III

1.3. Sumokėti narystės mokesčius ISO, IEC,
CEN, CENELEC, ETSI

1.1.4. Pateiktos
Departamento pozicijos dėl
CEN BT ir CENELEC BT
rezoliucijų projektų
elektroninėmis balsavimo
priemonėmis
1.1.5. Europos
standartizacijos komitetoEuropos elektrotechnikos
standartizacijos komiteto
(toliau – CEN–CENELEC)
renginių, kuriuose
dalyvauta, posėdžių
skaičius
1.2.1. ISO generalinių
asamblėjų, kuriose
dalyvauta, ir pateiktų
dalyvavimo ataskaitų
skaičius
1.2.2. IEC generalinių
asamblėjų, kuriose
dalyvauta, ir pateiktų
dalyvavimo ataskaitų
skaičius
1.3.1. Laiku sumokėti
narystės mokesčiai

Taip

I

1.4. Dalyvauti CEN projekto „Didesnis
standartizacijos institucijų ir nacionalinių
aplinkosaugos organizacijų įsitraukimas į
aplinkosauginių klausimų sprendimą
standartizacijos srityje“ (angl. „Engaging
More Standard Bodies and National

1.4.1. CEN Strateginio
patariamojo organo
aplinkos apsaugos
klausimais posėdžių,
kuriuose dalyvauta,
skaičius

2:
1
1

Patarėjas
(finansų
klausimais)
Patarėjas
(tarptautiniams
reikalams)

1.2. Dalyvauti tarptautinių standartizacijos
organizacijų (Tarptautinės standartizacijos
organizacijos (toliau – ISO) ir Tarptautinės
elektrotechnikos komisijos (toliau – IEC))
valdymo organų veikloje

II, III:
II
III
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Environmental Organizations in the
Environmental Aspects of Standardisation“)
veikloje (SA/CEN/GROW/EFTA/000/201711)
1.5. Dalyvauti CEN–CENELEC projekto
„Specialusis Europos standartų vertimų į
Bendrijos kalbas susitarimas“ („Specific
Grant Agreement for Translation Action
SA/CEN/ CLC/ 2017-02 Translation of
European Standards into Community
Languages“) veikloje ir pateikti projekto
vykdymo ataskaitą
1.6. Suorganizuoti ISO / IEC JTC1/SC17
„Asmens identifikavimo kortelės ir apsaugos
įrenginiai“ darbo grupės WG11 susirinkimą
(kartu su UAB „Neurotechnology“)
(2020-05-11/12)
1.7. Perimti Europos standartus ir notifikuoti
CEN, CENELEC ir ETSI

1.4.2. Pateiktų ataskaitų
projekto sekretoriatui
skaičius

4:
2
2

1.5.1. Įgyvendinant
Lietuvos standartų
programos 2-ąją dalį,
įvykdytos priemonės pagal
susitarimą ir pateikta
ataskaita CEN–CENELEC

1

1.8. Teikti ataskaitas CEN, CENELEC ir
ETSI pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos,
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos

II, III:
II
III
Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas

I

1.6.1. Suorganizuotas
Taip
ISO/IEC JTC1/SC17 darbo
grupės WG11 susirinkimas

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas

II

1.7.1. Perimti ir notifikuoti
Europos standartai, proc.

100

I–IV

1.8.1. Pagal Reglamento
24 (1) str. (Ataskaitos)
parengtų ir pateiktų
ataskaitų CEN,
CENELEC, ETSI skaičius

3

Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas
Patarėjas
(tarptautiniams
reikalams)

I
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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 (OL 2012 L 316, p. 12)
(toliau – Reglamentas) reikalavimus
2. Keistis informacija apie techninių
reglamentų projektus su Europos
Komisija (toliau – EK) ir informacija apie
techninių reglamentų ir atitikties
įvertinimo procedūrų projektus su
Pasauline prekybos organizacija (toliau –
PPO)

3. Organizuoti originaliųjų Lietuvos
standartų ir perimtų Europos ir
tarptautinių standartų redakcijų lietuvių
kalba parengimą ir išleidimą
3.1. Sudaryti 2020 metų Lietuvos standartų
programą, paskelbti ją Departamento
svetainėje ir notifikuoti Europos ir
tarptautinėms standartizacijos
organizacijoms, EK ir kitų šalių

1.8.2. Pagal Reglamento
6 (3) str. dalį (Mažų ir
vidutinių įmonių (toliau –
MVĮ) prieiga prie
standartų) parengta ir
pateikta bei Departamento
svetainėje paskelbta
veiklų, kuriomis siekiama
sudaryti geresnes sąlygas
MVĮ dalyvauti standartų
rengimo procese, ataskaita
2.1. Notifikuoti EK
techninių reglamentų
projektai, palyginti su
Departamentui pateiktais,
proc.
2.2. Notifikuoti PPO
techninių reglamentų ir
atitikties įvertinimo
procedūrų teisės aktų
projektai ir atsakyti PPO
paklausimai, palyginti su
Departamentui pateiktais,
proc.

Taip

100

I

Patarėjas
(tarptautiniams
reikalams)

100

I–IV

I–IV

15,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM)

312,0
Iš jų:

3.1.1. Patvirtinta
2020 metų Lietuvos
standartų programa,
paskelbta Departamento
svetainėje ir Lietuvos

Taip

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas,
Standartų

I

220,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM),
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nacionalinėms standartizacijos institucijoms

3.2. Organizuoti originaliųjų Lietuvos
standartų projektų rengimą pagal Lietuvos
standartų programos 1-ąją dalį

3.3. Organizuoti perimtų Europos bei
tarptautinių standartų redakcijų lietuvių
kalba rengimą pagal Lietuvos standartų
programos 2-ąją dalį

standartų programos 1-oji
dalis (Originaliųjų
Lietuvos standartų ir kitų
leidinių projektai)
notifikuota Europos ir
tarptautinėms
standartizacijos
organizacijoms, EK ir kitų
šalių nacionalinėms
standartizacijos
institucijoms
3.2.1. Pagal Lietuvos
standartų programos 1-ąją
dalį parengtų darbinių
projektų skaičius, vnt.
3.2.2. Pagal Lietuvos
standartų programos 1-ąją
dalį svarstytų Projektų
komitete skaičius, vnt.
3.2.3. Pagal Lietuvos
standartų programos 1-ąją
dalį atliktų viešųjų
apklausų skaičius, vnt.
3.2.4. Pagal Lietuvos
standartų programos 1-ąją
dalį priimtų projektų
skaičius, vnt.
3.3.1. Išleista Lietuvos
standartų ir kitų leidinių
lietuviškų redakcijų, vnt.

80,0 (pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
EIM),

leidybos
skyriaus
vedėjas

2

2

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas,
Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas

I–IV

Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas

I–IV:
I
II
III
IV

2

3

93:
20
30
25
18

12,0
(viršplaninės
pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
EIM)
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3.4. Atlikti standartų lietuviškų terminų
straipsnių ekspertizę

3.4.1. Terminų straipsniai
paskelbti terminų bazėje
interneto svetainėje
www.lsd.lt

4. Koordinuoti Departamento technikos
komitetų (toliau – LST TK) veiklą ir jiems
metodiškai vadovauti
4.1. Aktyvinti dalyvavimą CEN, CELELEC, 4.1.1. CEN, CELELEC,
ISO, IEC technikos komitetuose ir jų darbo
ISO, IEC technikos
grupėse
komitetų ir jų darbo grupių
susirinkimų, kuriuose
dalyvavo paskirti LST TK
atstovai, skaičius
4.1.2. Deleguotų LST TK
ekspertų dalyvavimo CEN,
CELELEC, ISO, IEC
technikos komitetų darbo
grupių susirinkimuose
išlaidų kompensavimo
(Departamento) dalis, proc.
4.2. Organizuoti rengiamų tarptautinių ir
4.2.1. Apsvarstytos ir
Europos standartų projektų svarstymą,
pateiktos nacionalinės
išleistų standartų peržiūrą nacionaliniu
pozicijos dėl rengiamų
lygmeniu ir teikti nacionalinę poziciją
standartų projektų ir
elektroninėmis balsavimo priemonėmis
išleistų standartų peržiūros,
CEN, CENELEC, ETSI, ISO ir IEC
palyginti su visais iš CEN,
CENELEC, ETSI, ISO ir
IEC svarstymui gautais
rengiamais standartų
projektais ir peržiūrai
skirtais išleistais
standartais, proc.

Taip

18:
7
7
2
2

Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas

70

100

I–IV

I–IV:
I
II
III
IV
IV

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas

I–IV

135,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM)
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5. Platinti standartus ir viešinti
standartizacijos veiklą
5.1. Padidinti išplatinamų standartų,
palyginti su 2019 m. išplatintais standartais,
skaičių

5.2. Organizuoti teminius seminarus
Lietuvos standartų taikymo klausimais

5.3. Parengti ir įgyvendinti Komunikacijos
strategijos 2020 m. priemonių planą

5.4. Rengti Departamento periodinį leidinį ir
skelbti jį Departamento interneto svetainėje

6. Efektyvinti Departamento veiklą

5.1.1. Išplatintų standartų
skaičiaus padidėjimas,
palyginti su praėjusiais
metais, proc.
5.1.2. Teigiamai standartų
platinimo paslaugas
vertinančių klientų,
palyginti su visais
apklaustais klientais, proc.
5.2.1. Suorganizuotų
seminarų skaičius

5.2.2. Teigiamai seminarų
kokybę vertinančių
dalyvių, palyginti su visais
apklaustais dalyviais, proc.
5.3.1. Parengtas metinis
priemonių planas
5.3.2. Įgyvendintas metinis
priemonių planas ir
parengta įgyvendinimo
ataskaita
5.4.1. Parengtų ir paskelbtų
Departamento biuletenių
skaičius

0,75

Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas

90

IV

IV

7:
1
2
1
3
90

Organizacinio
standartų
skyriaus
vedėjas

I–IV:
I
II
III
IV
IV

Taip

Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas

I

Standartų
leidybos
skyriaus
vedėjas

I–IV:
I
II
III
IV

Taip

23:
5
6
6
6

170,0
Iš jų:
120,0
(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM),
50,0 (pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
EIM)

IV

56,0

11

6.1. Pereiti prie elektroninių veiklos įsakymų 6.1.1. Parengti ir į
(nuolat saugomų) valdymo
dokumentų apskaitą
įtraukti elektroniniai
veiklos įsakymai, proc.
6.2. Organizuoti Departamento veiklos
6.2.1. Atliktas kokybės
atitikties CEN ir CENELEC narystės
vadybos sistemos
kriterijams įsivertinimą ir pateikti ataskaitą
persertifikavimas kartu su
CEN ir CENELEC
veiklos atitikties CEN /
CENELEC narystės
kriterijams įvertinimu ir
gautas sertifikatas,
pažymintis vadybos
sistemos atitiktį ISO
9001:2015 standartui
6.2.2. Pateikta ataskaita
CEN ir CENELEC
6.3. Kelti Departamento darbuotojų
6.3.1. Kvalifikaciją kėlusių
kvalifikaciją
darbuotojų skaičius

100

Taip

Bendrųjų
reikalų
skyriaus
vedėjas
Patarėjas
(tarptautiniams
reikalams)

Taip

III–IV

(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
EIM)

IV
Patarėjas
(teisės
klausimais)

I–IV:
I
II
III
IV
Iš viso
Iš jo:
valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – EIM)
pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – EIM)
viršplaninės pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – EIM)

_______________________

30:
10
10
3
7

I–IV

1 138,0
996,0
130,0
12,0

