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04
Programos parengimo argumentai
Programa parengta vadovaujantis LR standartizacijos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 35-972; Žin., 2007, Nr, 39-1435)
ir Europos Komisijos įgaliojimu, suteiktu Europos standartizacijos organizacijai CEN, dėl Eurokodų (Europos
standartų) programos vykdymo. Programa numatyta vykdyti iki 2010 m., kadangi 2010 metais EK sprendimu
visos ES valstybės turės taikyti tik Eurokodus statybų projektavimui. Vykdydama šią programą CEN rengia
Eurokodus, kuriuos reikia perimti kaip Lietuvos standartus, parengti lietuviškąsias versijas ir nacionalinius
priedus. Eurokodų taikymas Lietuvoje užtikrins Statybos produktų direktyvos (89/103/EEB) esminių reikalavimų
vykdymą.
1.1
Vyriausybės prioritetas (-ai)
Eil.
Kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir
Nr.
socialinę atskirtį, didinti geros kokybės užimtumą, užtikrinti
sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, siekti tolesnės kaimo
ekonominės ir socialinės plėtros
Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti konkurencingumą,
plėsti ekonominę infrastruktūrą bei kurti verslui palankią
aplinką ir stiprinti ekonominį saugumą
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1.2

Programos tikslo pavadinimas
Rengti Eurokodų, perimamų kaip Lietuvos standartų lietuviškosios versijos, nacionalinius
priedus
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Eurokodai yra Europos standartai, kuriuose pateiktos tikslios techninės specifikacijos, kurių laikantis yra
tenkinami esminiai Statybos produktų direktyvos reikalavimai. Atsižvelgiant į specifines Lietuvos sąlygas, reikia
parengti nacionalinius priedus, galiojančius Lietuvos teritorijoje. Nacionaliniai priedai turi neprieštarauti
galiojantiems Lietuvos teisės aktams ir šiems priedams turi pritarti statybos sritį reguliuojanti valstybės institucija.
Programos tikslui pasiekti numatomas rezultato kriterijus – parengtos visos įtrauktų į Lietuvos standartų programą
Eurokodų lietuviškosios versijos ir nacionaliniai priedai.
Programos tikslui įgyvendinti numatytas uždavinys - koordinuoti Eurokodų lietuviškųjų versijų ir nacionalinių
priedų rengimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos dvi priemonės:
1. Eurokodų lietuviškųjų versijų ir nacionalinių priedų rengimas. Priemonę įvykdžius Eurokodams, perimtiems
kaip Lietuvos standartai, bus parengtos lietuviškos versijos ir nacionaliniai priedai, suderinti su Aplinkos
ministerija arba jos nurodyta institucija.
Produkto vertinimo kriterijus - parengta 15 nacionalinių priedų ir lietuviškosios Eurokodų versijos;
2. Taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų, rengiant Eurokodų nacionalinius priedus, vykdymas.
Produkto vertinimo kriterijus: įvykdyti 7 mokslo tiriamieji darbai.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Statybos produktų direktyvos esminių reikalavimų vykdymas
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Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai
2007-iesiems
metams

Asignavimai
biudžetiniams
2008-iesiems
metams

(tūkst. litų)
Projektas 2009iesiems
metams

Projektas
2010-iesiems
metams

1. Iš viso asignavimų:
200
250
250
250
išlaidoms
200
250
250
250
iš jų darbo užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės
200
250
250
250
biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Valstybės biudžetas
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai
Europos Komisijos pranešimas apie Europos standartizacijos vaidmenį SEC (2004) 1251, Europos Komisijos
rekomendacija dėl Eurokodų įgyvendinimo (C(2003) 4639), ES Guidance Paper L Application and use of
Eurocodes (NABau-G 3 N 83)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Nėra
Kita svarbi informacija
Programos vykdymas tiesiogiai susijęs su suinteresuotųjų šalių, ypač mokslininkų, dalyvavimu. Mokslo
darbuotojų gali netenkinti siūlomi mokslo tiriamųjų darbų įkainiai.
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