PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010-05-05 įsakymu Nr.D-361
LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS
MINISTERIJOS
2010-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Aplinkos ir išteklių analizė
Lietuvos standartizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
(toliau – LST) yra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, vykdanti
nacionalinės standartizacijos institucijos funkcijas ir pagal savo kompetenciją dalyvaujanti
formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką standartizacijos srityje, taip pat vykdanti kitas
įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
Standartizacijos srityje siekiama perimti tarptautinius ir Europos standartus, atstovauti
Lietuvos ekonomikos interesus tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje ir jų
technikos komitetuose, atlikti Lietuvos standartuose esančių terminų ekspertizę, keistis
informacija apie standartus, techninius reglamentus su ES ir PPO, rengti Eurokodų nacionalinius
priedus bei stiprinti standartizacijos mokymų bazę. Ši veikla padės užtikrinti laisvą prekių
judėjimą, prisidėti prie žmonių ir gyvūnų sveikatos ir gyvybės apsaugos, sudarys sąlygas saugoti
aplinką, prekes, vartotojų interesus ir užtikrinti jų saugumą.
2. Viešojo administravimo įstaigos misija
Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką standartizacijos srityje, vykdyti ir plėtoti
nacionalinę standartizaciją.
Viešojo administravimo įstaigos strateginis tikslas
Vykdyti valstybės politiką standartizacijos srityje, tobulinti ir plėsti Lietuvos standartizacijos
sistemą
3. Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos, prie kurios strateginio veiklos plano
įgyvendinimo prisideda viešojo administravimo įstaiga, pavadinimas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija ir jos strateginio veiklos plano elementai:
3.1. strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas
užtikrinti racionalų gamtos išteklių (įskaitant miškus ir žemės gelmes) naudojimą ir tolesnį jų
gausinimą, išsaugoti biologinę įvairovę, gamtos paveldo vertybes, kraštovaizdžio savitumą
(kodas – 02)
3.2. programos pavadinimas ir jos kodas
Specialioji aplinkos sektoriaus biudžetinių įstaigų mokamų paslaugų teikimo programa (kodas –
02.83)
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
užtikrinti Lietuvos ekonomikos aprūpinimą naujausiais Europos ir tarptautiniais standartais,
perimtais kaip Lietuvos standartai pagal standartų programą (kodas – 02.83.02)
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
perimti kaip Lietuvos standartus metinėje Lietuvos standartų programoje numatytus tarptautinius
ir Europos standartus (kodas – 02.83.02.01)
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3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
Lietuvos standartų projektų rengimas ir leidyba (kodas – 02.83.02.01.01)
3.1. strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas
apsaugoti visuomenės interesus ir prisidėti prie palankių sąlygų ekonominei plėtrai sudarymo
tobulinant ir plėtojant nacionalines standartizacijos, metrologijos, hidrometeorologijos ir atitikties
įvertinimo sistemas (kodas – 04)
3.2. programos pavadinimas ir jos kodas
Nacionalinės standartizacijos sistemos vystymas (kodas – 04.10)
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
įgyvendinti valstybės politiką standartizacijos srityje, plėtoti ir tobulinti nacionalinę
standartizaciją (kodas – 04.10.01)
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
koordinuoti visų veiklos sričių standartizacijos darbus (kodas – 04.10.01.01)
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
standartų projektų rengimo pagal standartų programą koordinavimas, viešosios apklausos ir
balsavimo organizavimas, projektų priėmimas (kodas – 04.10.01.01.01)
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
užtikrinti Lietuvos ekonomikos interesų atstovavimą tarptautinėse ir Europos standartizacijos
organizacijose (kodas – 04.10.02)
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Atstovauti Lietuvos ekonomikos interesams tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų
veikloje ir jų technikos komitetuose (kodas – 04.10.02.01)
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
dalyvavimas tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų veikloje ir jų technikos
komitetuose (kodas – 04.10.02.01.01)
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka keistis informacija apie standartus, techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras (kodas – 04.10.03)
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
nustatyta tvarka keistis informacija apie standartus, techninius reglamentus su ES ir PPO,
atstovauti kompetencijos ribose Lietuvos interesams atitinkamose ES ir PPO struktūrose (kodas –
04.10.03.01)
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
Standartizacijos valdymo informacinės sistemos SMIS plėtojimas ir saugaus funkcionavimo
užtikrinimas keičiantis ir teikiant informaciją ūkio subjektams (kodas – 04.10.03.01.01)
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
Rengti Eurokodų nacionalinius priedus (kodas – 04.10.04)
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Koordinuoti Eurokodų nacionalinių priedų rengimą (kodas – 04.10.04.01)
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3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
Eurokodų nacionalinių priedų rengimas bei taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų vykdymas (kodas
– 04.10.04.01.01)
4. Viešojo administravimo įstaigos vykdomos priemonės įgyvendinimo aprašymas
Priemonės vykdomos vadovaujantis 2010 m. LST veiklos pagrindinių priemonių planu ir LST
direktoriaus patvirtinta Lietuvos standartų programa. Už priemonių vykdymą atsiskaitoma kas
ketvirtį LST vadovybei. Aplinkos ministerijai atsiskaitoma jos nustatyta tvarka.
METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI
1 lentelė. 2010-ųjų metų veiksmų planas
2 lentelė. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė (2010-iesiems metams)
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1 LENTELĖ. 2010-ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Priemonės
Atsakingi
Vykdymo Asignavimai
pavadinimas ir
Įstaigos veiksmo pavadinimas
vykdytojai
terminai
(tūkst. litų)
jos kodas
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas
Specialioji aplinkos sektoriaus biudžetinių įstaigų mokamų paslaugų teikimo programa
360,0
1. Lietuvos
1. Perimti nustatytais terminais
PTS
I-IV
standartų
Europos ir tarptautinius standartus
ketvirčiai
projektų
bei kitus leidinius ir juos išleisti
rengimas ir
2. Platinti Lietuvos standartus ir
LPS
I-IV
leidyba (kodas – kitus leidinius
ketvirčiai
02.83.02.01.01) 3. Platinti tarptautinius standartus
LPS
I-IV
ketvirčiai
4. Platinti užsienio valstybių
LPS
I-IV
standartus ir kitus dokumentus inėje
ketvirčiai
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas
Nacionalinės standartizacijos sistemos vystymas
2253,0
1. Standartų
1. Prižiūrėti ir koordinuoti priskirtų SS-1, SS-2, I-IV
SS-3, SS-4, ketvirčiai
projektų
LST TK darbus, metodiškai jiems
PTS
rengimo pagal
vadovauti, atlikti atitinkamų
standartų
LST TK sekretorių funkcijas, teikti
programą
ataskaitas nustatyta tvarka
koordinavimas, 2. Praplėsti LST TK veiklos sritis,
SS-1, SS-2, I-IV
viešosios
SS-3, SS-4 ketvirčiai
sudaryti naujus LST TK (esant
apklausos ir
subjektų suinteresuotumui) arba
balsavimo
LST LDG
organizavimas, 3. Organizuoti ir vykdyti Europos ir SS-1, SS-2, I-IV
projektų
SS-3, SS-4 ketvirčiai
tarptautinių standartų bei kitų
priėmimas
leidinių projektų viešąsias
(kodas –
apklausas, teikti CEN, CENELEC,
04.10.01.01.01) ETSI ir ISO Lietuvos nuomonę dėl
šių projektų viešosios apklausos
etape
4. Organizuoti ir vykdyti Europos ir SS-1, SS-2, I-IV
SS-3, SS-4 ketvirčiai
tarptautinių standartų projektų bei
kitų leidinių balsavimus, teikti
CEN, CENELEC, ETSI ir ISO
Lietuvos nuomonę dėl šių projektų
balsavimo etape
SS-1, SS-2, I-IV
5. Patikrinti ir pateikti išleisti
originaliuosius Lietuvos standartus, SS-3, SS-4 ketvirčiai
lietuviškąsias Europos bei
tarptautinių standartų versijas
SS-1, SS-2, I-IV
6. Pateikti išleisti kaip Lietuvos
SS-3, SS-4 ketvirčiai
standartus perimtus Europos ir
tarptautinius standartus
(atgaminimo būdu)
PTS
I-IV
7. Rengti ir leisti Lietuvos
ketvirčiai
standartizacijos departamento
biuletenį (elektroninį variantą)
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Priemonės
pavadinimas ir
jos kodas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

8. Skelbti darniųjų Lietuvos
standartų, perimančių Europos
darniuosius standartus, sąrašus
oficialiame leidinyje „Valstybės
žinios“ ir LST interneto svetainėje
9. Parengti detalų visuomenės
informavimo 2010 m. planą
2. Dalyvavimas 1. Atstovauti LST CEN,
tarptautinių ir
CENELEC, ISO ir ETSI
Europos
renginiuose
standartizacijos 2. Organizuoti LST TK ekspertų
organizacijų
dalyvavimą Europos ir tarptautinių
veikloje ir jų
standartizacijos organizacijų
technikos
technikos komitetų darbo grupių
komitetuose
veikloje, rengiant Europos ir
(kodas –
tarptautinių standartų projektus
04.10.02.01.01) 3. Parengti ir išsiųsti Europos
standartizacijos organizacijoms
ataskaitas
3. Standartiza1. Rengti ir teikti patikimus
cijos valdymo
atsakymus į ES ir PPO narių bei
informacinės
Lietuvos ūkio subjektų užklausas
sistemos SMIS
apie standartus, techninius
plėtojimas ir
reglamentus ir atitikties įvertinimo
saugaus
procedūras
funkcionavimo 2. Notifikuoti PPO sekretoriatui
užtikrinimas
Lietuvos institucijų pateiktus
keičiantis ir
techninių reglamentų ir atitikties
teikiant
įvertinimo procedūrų bei paslaugų
informaciją ūkio taisyklių projektus
subjektams
3. Notifikuoti EK Lietuvos
(kodas –
institucijų pateiktus techninių
04.10.03.01.01) reglamentų ir paslaugų taisyklių
projektus
4. Skelbti interneto svetainėje
gautus PPO narių pranešimus apie
techninių reglamentų ir atitikties
įvertinimo procedūrų bei paslaugų
taisyklių projektus
5. Skelbti interneto svetainėje
gautus ES valstybių pranešimus
apie techninių reglamentų ir
paslaugų taisyklių projektus
6. Koordinuoti Europos
standartizacijos organizacijų iš
dalies finansuojamų darniųjų
Europos standartų vertimo darbus,
rengti ataskaitas šioms
organizacijoms

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
terminai

ITS

I ketvirtis

PRV

I ketvirtis

Direkcija,
SS-1, SS-2,
SS-3, SS-4
SS-1, SS-2,
SS-3, SS-4

I-IV
ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

134,0

I-IV
ketvirčiai

ITS

I-IV
ketvirčiai

ITS

I-IV
ketvirčiai

ITS

I-IV
ketvirčiai

ITS

I-IV
ketvirčiai

ITS

I-IV
ketvirčiai

ITS

I-IV
ketvirčiai

PTS

IV ketvirtis

40,0
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Priemonės
pavadinimas ir
jos kodas

4. Eurokodų
nacionalinių
priedų rengimas
bei taikomųjų
mokslo
tiriamųjų darbų
vykdymas
(kodas –
04.10.04.01.01)

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vykdymo
terminai

7. Parengti Europos standartų
lietuviškųjų versijų santraukų
parengimo planą
8. Parengti techninę specifikaciją
„Vieno langelio principo
įgyvendinimas LST“
1. Vykdyti Eurokodų nacionalinių
parametrų parinkimo planą

MA

II ketvirtis

MA

II ketvirtis

SS-4

I-II
ketvirčiai

Koordinuoti mokslinių tiriamųjų
darbų atlikimą
Užtikrinti Eurokodų Nacionalinių
priedų rengimą
Vykdyti informacinio Eurokodų
konsultacinio punkto (Help desk)
parengiamojo projekto nuostatų
įgyvendinimo planą

SS-4

I-II
ketvirčiai
I-II
ketvirčiai
II ketvirtis

LST – Lietuvos standartizacijos departamentas
LST TK - Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas
CEN - Europos standartizacijos komitetas
CENELEC - Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas
ETSI – Europos telekomunikacijų standartų institutas
ISO – tarptautinė standartizacijos organizacija
ES – Europos Sąjunga
PPO – pasaulio prekybos organizacija
SS-1 – 1-asis standartizacijos skyrius
SS-2 – 2-asis standartizacijos skyrius
SS-3 – 3-asis standartizacijos skyrius
SS-4 – 4-asis standartizacijos skyrius
ITS - Informacijos ir technologijų skyrius
PTS - Planavimo ir tikrinimo skyrius
FAS – Finansų ir administravimo skyrius
LPS – Leidybos ir platinimo skyrius
MA - vyr. specialistas mokymui ir archyvui
PRV – padėjėja ryšiams su visuomene
SMIS - standartizacijos valdymo informacinė sistema
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Atsakingi
vykdytojai

SS-4
SS-4

Asignavimai
(tūkst. litų)

70,0

2 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ (2010-iesiems metams)
Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas
Specialioji aplinkos sektoriaus biudžetinių įstaigų mokamų paslaugų teikimo programa
Rezultato kriterijus:
Programos tikslas – užtikrinti
100
1. Perimta ir išleista Europos
Lietuvos ekonomikos aprūpinimą
standartų, įtrauktų į Lietuvos
naujausiais Europos ir tarptautiniais
standartų programą (proc.)
standartais, perimtais kaip Lietuvos
standartai pagal standartų programą
Programos uždavinys – perimti kaip Produkto kriterijus:
1. Parengta ir išleista Lietuvos
1500
Lietuvos standartus metinėje
standartų (vnt.)
Lietuvos standartų programoje
numatytus tarptautinius ir Europos
standartus
Programos priemonė – Lietuvos
standartų projektų rengimas ir
leidyba
Veiksmai:
Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Perimta Europos ir tarptautinių
1500
1. Perimti nustatytais terminais
standartų bei kitų leidinių (vnt.)
Europos ir tarptautinius standartus
bei kitus leidinius ir juos išleisti
2. Platinti Lietuvos standartus ir kitus 2. Išleistų ir pateiktų platinimui
9000
leidinius
Lietuvos standartų skaičius (vnt.)
300
3. Platinti tarptautinius standartus
3. Išleistų ir pateiktų platinimui
tarptautinių standartų skaičius
(vnt.)
4. Platinti užsienio valstybių
4. Išplatintų užsienio valstybių
30
standartus ir kitus dokumentus
standartų ir kitų dokumentų (vnt.)
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas
Nacionalinės standartizacijos sistemos vystymas
Rezultato kriterijus:
Programos tikslas – Įgyvendinti
100
1. Atlikta planuotų atlikti viešųjų
valstybės politiką standartizacijos
srityje, plėtoti ir tobulinti nacionalinę apklausų ir balsavimų dėl
standartų projektų (proc.)
standartizaciją
Programos uždavinys – Koordinuoti Produkto kriterijus:
3000
1. Viešajai apklausai ir
visų veiklos sričių standartizacijos
balsavimui pateiktų standartų
darbus
projektų skaičius (vnt.)
Programos priemonė – Standartų
projektų rengimo pagal standartų
programą koordinavimas, viešosios
apklausos ir balsavimo
organizavimas, projektų priėmimas
Veiksmai:
Veiksmų atlikimo rodikliai:
80
1. LST TK skaičius (vnt.),
1. Prižiūrėti ir koordinuoti priskirtų
kuriems buvo metodiškai
LST TK darbus, metodiškai jiems
vadovauti, atlikti atitinkamų LST TK vadovauta ir vykdytos
sekretorių funkcijas, teikti ataskaitas sekretoriato funkcijos
nustatyta tvarka apklausos ir
balsavimo etapuose
2. Sudarytų naujų LST TK
4
2. Praplėsti LST TK veiklos sritis,
skaičius (vnt.)
sudaryti naujus LST TK (esant
subjektų suinteresuotumui) arba LST
LDG
Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

2
Programos elementai
3. Organizuoti ir vykdyti Europos ir
tarptautinių standartų bei kitų
leidinių projektų viešąsias apklausas,
teikti CEN, CENELEC, ETSI ir ISO
Lietuvos nuomonę dėl šių projektų
viešosios apklausos etape
4. Organizuoti ir vykdyti Europos ir
tarptautinių standartų projektų bei
kitų leidinių balsavimus, teikti CEN,
CENELEC, ETSI ir ISO Lietuvos
nuomonę dėl šių projektų balsavimo
etape
5. Patikrinti ir pateikti išleisti
originaliuosius Lietuvos standartus,
lietuviškąsias
Europos
bei
tarptautinių standartų versijas
6. Pateikti išleisti kaip Lietuvos
standartus perimtus Europos ir
tarptautinius standartus (atgaminimo
būdu)
7. Rengti ir leisti Lietuvos
standartizacijos departamento
biuletenį (elektroninį variantą)
8. Skelbti darniųjų Lietuvos
standartų, perimančių Europos
darniuosius standartus, sąrašus
oficialiame leidinyje „Valstybės
žinios“ ir LST interneto svetainėje
9. Parengti detalų visuomenės
informavimo 2010 m. planą
Programos tikslas – Užtikrinti
Lietuvos ekonomikos interesų
atstovavimą tarptautinėse ir Europos
standartizacijos organizacijose
Programos uždavinys – Atstovauti
Lietuvos ekonomikos interesams
tarptautinių ir Europos
standartizacijos organizacijų veikloje
ir jų technikos komitetuose
Programos priemonė – Dalyvavimas
tarptautinių ir Europos
standartizacijos organizacijų veikloje
ir jų technikos komitetuose
Veiksmai:
1. Atstovauti LST CEN, CENELEC,
ISO ir ETSI renginiuose

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
3. Pateikta Lietuvos nuomonė
Europos ir tarptautinių standartų
projektų viešosios apklausos
etapuose (vnt.)
4 Pateikta Lietuvos nuomonė
Europos ir tarptautinių standartų
projektų balsavimo etapuose
(vnt.)
5. Patikrintų ir pateiktų išleisti
originaliųjų Lietuvos standartų
lietuviškų Europos bei
tarptautinių standartų versijų
skaičius (vnt.)
6. Patektų ir išleistų standartų
skaičius (vnt.)
7. Parengtų ir išleistų Lietuvos
standartizacijos departamento
biuletenių (elektroninių variantų)
skaičius (vnt.)
8. Skelbimų leidinyje „Valstybės
žinios“ ir LST interneto
svetainėje apie darniuosius
Lietuvos standartus skaičius
(vnt.)
9. Parengtas detalus visuomenės
informavimo 2010 m. planas
(vnt.)
Rezultato kriterijus:
1. Užtikrintas dalyvavimas
tarptautinių ir Europos
organizacijų, kurių narys yra
LST, veikloje (proc.)
Produkto kriterijus:
2. Parengta ir išsiųsta
tarptautinėms ir Europos
standartizacijos organizacijoms
ataskaitų (pranešimų) (vnt.)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. LST CEN, CENELEC, ISO ir
ETSI renginių, kuriuose
dalyvauta, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
937

2063

29

1500

12

1

1
100

12

10

3
Programos elementai
2. Organizuoti LST TK ekspertų
dalyvavimą Europos ir tarptautinių
standartizacijos organizacijų
technikos komitetų darbo grupių
veikloje, rengiant Europos ir
tarptautinių standartų projektus
3. Parengti ir išsiųsti Europos
standartizacijos organizacijoms
ataskaitas
Programos tikslas – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka keistis informacija apie
standartus, techninius reglamentus ir
atitikties įvertinimo procedūras
Programos uždavinys – Nustatyta
tvarka keistis informacija apie
standartus, techninius reglamentus su
ES ir PPO, atstovauti kompetencijos
ribose Lietuvos interesams
atitinkamose ES ir PPO struktūrose
Programos priemonė –
Standartizacijos valdymo
informacinės sistemos SMIS
plėtojimas ir saugaus funkcionavimo
užtikrinimas keičiantis ir teikiant
informaciją ūkio subjektams
Veiksmai:
1. Rengti ir teikti patikimus
atsakymus į ES ir PPO narių bei
Lietuvos ūkio subjektų užklausas
apie standartus, techninius
reglamentus ir atitikties įvertinimo
procedūras
2. Notifikuoti PPO sekretoriatui
Lietuvos institucijų pateiktus
techninių reglamentų ir atitikties
įvertinimo procedūrų bei paslaugų
taisyklių projektus

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
2. LST TK ekspertų dalyvavusių
Europos ir tarptautinių
standartizacijos organizacijų
technikos komitetų darbo grupių
veikloje, rengiant Europos ir
tarptautinių standartų projektus,
skaičius (vnt.)
3. Parengtų ir išsiųstų Europos
standartizacijos organizacijoms
ataskaitų skaičius (vnt.)
Rezultato kriterijus:
1. Notifikuota LST pateiktų ES ir
PPO techninių reglamentų ir
standartų projektų (proc.)
Produkto kriterijus:
1. Pateiktos patikimos informacija
pagal PPO ir ES narių ir Lietuvos
ūkio subjektų užklausas skaičius
(vnt.)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Parengta ir pateikta patikimų
atsakymų į užklausas apie
standartus, techninius
reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras (vnt.)

2. Notifikuotų PPO sekretoriatui
Lietuvos institucijų pateikti
techniniai reglamentų ir atitikties
įvertinimo procedūrų bei
paslaugų taisyklių projektų
skaičius (vnt.)
3. Notifikuoti EK Lietuvos institucijų 3. Notifikuotų EK Lietuvos
institucijų pateiktus techninių
pateiktus techninių reglamentų ir
reglamentų ir paslaugų taisyklių
paslaugų taisyklių projektus
projektų skaičius (vnt.)
4. Skelbti interneto svetainėje gautus 4. Skelbimų interneto svetainėje
PPO narių pranešimus apie techninių gautų iš PPO narių pranešimų
apie techninių reglamentų ir
reglamentų ir atitikties įvertinimo
atitikties įvertinimo procedūrų bei
procedūrų bei paslaugų taisyklių
paslaugų taisyklių projektus
projektus
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
10

12
100

170

170

4

7

700

4
Programos elementai
5. Skelbti interneto svetainėje gautus
ES valstybių pranešimus apie
techninių reglamentų ir paslaugų
taisyklių projektus
6. Koordinuoti Europos
standartizacijos organizacijų iš dalies
finansuojamų darniųjų Europos
standartų vertimo darbus, rengti
ataskaitas šioms organizacijoms
7. Parengti Europos standartų
lietuviškųjų versijų santraukų
parengimo planą
8. Parengti techninę specifikaciją
„Vieno langelio principo
įgyvendinimas LST“
Programos tikslas – rengti Eurokodų
nacionalinius priedus
Programos uždavinys – koordinuoti
Eurokodų nacionalinių priedų
rengimą
Programos priemonė – Eurokodų
nacionalinių priedų rengimas bei
taikomųjų mokslo tiriamųjų darbų
vykdymas
Veiksmai:
1. Vykdyti Eurokodų nacionalinių
parametrų parinkimo planą
2. Koordinuoti mokslinių tiriamųjų
darbų atlikimą
3. Užtikrinti Eurokodų Nacionalinių
priedų rengimą
4. Vykdyti informacinio Eurokodų
konsultacinio punkto (Help desk)
parengiamojo projekto nuostatų
įgyvendinimo planą
Direktorius
Brunonas Šičkus
2010-03-08

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
5. Skelbimų interneto svetainėje
gautų iš ES valstybių pranešimų
apie techninių reglamentų ir
paslaugų taisyklių projektus
skaičius (vnt.)
6. Parengtų ataskaitų skaičius
(vnt.)

7. Parengti Europos standartų
lietuviškųjų versijų santraukų
parengimo planą (vnt.)
8. Parengta techninė specifikacija
„Vieno langelio principo
įgyvendinimas LST“ (vnt.)
Rezultato kriterijus:
1. Parengta Eurokodų ir
nacionalinių priedų (proc.)
Produkto kriterijus:
1. Parengta Eurokodų
nacionalinių priedų (vnt.)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Parengtas ir vykdomas
Eurokodų nacionalinių parametrų
parinkimo planas (vnt.)
2. Atliktų mokslinių tiriamųjų
darbų skaičius (vnt.)
3. Parengtų Eurokodų
Nacionalinių priedų skaičius
(vnt.)
4. Parengtas informacinio
Eurokodų konsultacinio punkto
(Help desk) parengiamojo
projekto nuostatų įgyvendinimo
planas (vnt.)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
500

2

1
1
100
17

1
1
17
1

