LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO SEKTORIAUS KOMITETO
SUDARYMO TVARKOS APRAŠO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-125
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 4-350 „Dėl Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos standartizacijos
departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 19.4 papunkčiu:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Lietuvos standartizacijos departamento sektoriaus komiteto sudarymo tvarkos aprašą.
1.2. Lietuvos standartizacijos departamento sektoriaus komiteto darbo reglamentą.
2 . P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-107 „Dėl
Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sektoriaus
komiteto sudarymo tvarkos aprašo ir darbo reglamento patvirtinimo“ su visais papildymais ir
pakeitimais.
3 . N u s t a t a u, kad šis įsakymas:
3.1. įsigalioja 2014 m.
dieną;
3.2. gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka ir terminais.

Direktorius

Daivis Zabulionis

PATVIRTINTA
Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V−125

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO SEKTORIAUS KOMITETO
SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) sektoriaus komiteto (toliau –
LST SK) sudarymo tvarkos aprašas nustato LST SK sudarymo tvarką.
2. LST SK nėra juridinis asmuo ir savo veikloje naudojasi Departamento, kaip juridinio asmens,
vardu.
3. LST SK sudarymui turi pritarti Departamento technikos komisija, LST SK sudarymas
tvirtinamas Departamento direktoriaus įsakymu.
II. LST SK SUDARYMAS IR SUDĖTIS
4. LST SK nariais gali būti atitinkamo sektoriaus LST TK narių įgaliotieji atstovai.
5. Atitinkamo sektoriaus LST TK skiria du savo narių įgaliotuosius atstovus dalyvauti LST SK
veikloje.
6. Nutarimas dėl narių įgaliotųjų atstovų skyrimo turi būti įrašytas į atitinkamo LST TK
susirinkimo protokolą, kuris pateikiamas Departamentui.
7. LST SK sudaromas LST SK sudaromajame susirinkime. Jame išrenkamas LST SK
pirmininkas. Išrinkto pirmininko kandidatūra ir jo įgaliojimų trukmė tvirtinami Departamento
direktoriaus įsakymu.
8. Pirmininkas renkamas atviru balsavimu trejų metų kadencijai ir gali būti perrinktas dar vienai
kadencijai.
9. LST SK pirmininko pavaduotojo reikalingumo klausimas sprendžiamas sudaromojo LST SK
susirinkimo metu paprasta balsų dauguma.
10. LST SK sekretorius yra Departamento darbuotojas.
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PATVIRTINTA
Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. V−125

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO SEKTORIAUS KOMITETO
DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) sektoriaus komiteto (toliau –
LST SK) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato LST SK darbo tvarką.
2. LST SK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos ir kitais įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Departamento nuostatais, direktoriaus įsakymais,
LST 0 serijos Lietuvos standartais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.
II. SEKTORIAUS KOMITETO KOMPETENCIJA, TEISĖS IR PAREIGOS
3. LST SK paskirtis yra koordinuoti atitinkamos standartizacijos srities (sektoriaus)
Departamento technikos komitetų (toliau – LST TK) darbą ir teikti jiems informaciją bei konsultacijas
pagal priskirtą veiklos sritį. Esant suinteresuotųjų šalių poreikiui, LST SK gali būti sudaromas
atskiriems Lietuvos ūkio sektoriams (statybos, žemės ūkio, elektrotechnikos ir kitų sričių).
4. LST SK nustato veiklos sritis ir paskiria už tas veiklos sritis atsakingus narius.
5. LST SK teikia siūlymus dėl naujų sektoriaus standartizacijos temų LST nustatyta tvarka.
6. Nariai, atsakingi už jiems paskirtas LST SK veiklos sritis:
6.1. siūlo iškilusių veiklos srities problemų sprendimo būdus;
6.2. stebi, analizuoja ir vertina su paskirtos veiklos sritimi susijusius dokumentus, informuoja
apie pasikeitimus kitus narius ir su veiklos sritimi susijusius LST TK;
6.3. nagrinėja su veiklos sritimi susijusius klausimus.
7. Nariai, atstovaudami LST SK, pagal savo kompetenciją privalo laikytis bendros LST SK
nuomonės.
III. LST SK DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Pagrindinė LST SK veiklos organizavimo forma yra susirinkimas.
9. Per einamuosius metus vyksta vienas metinis susirinkimas. Esant poreikiui, komiteto
pirmininkas gali sušaukti neeilinį susirinkimą savo iniciatyva arba jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3
visų narių.
10. LST SK sudaro ne mažiau kaip 6 nariai, įskaitant komiteto pirmininką.
11. LST SK susirinkimas yra laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai ir (arba) siūlymai
galiojančiais, jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų narių.
12. LST SK susirinkimui vadovauja komiteto pirmininkas, o jam nesant – komiteto pirmininko
pavaduotojas.
13. LST SK susirinkimus komiteto pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai prižiūri ir
protokoluoja vienas iš komiteto narių – komiteto posėdžių sekretorius.
14. Klausimus susirinkimui nariai teikia pagal LST SK veiklos sritis savo iniciatyva arba
atsižvelgdami į komiteto pirmininko pasiūlymus.
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15. Pateiktų klausimų pagrindu suderinęs su komiteto pirmininku komiteto posėdžių sekretorius
parengę susirinkimo darbotvarkę. Suderintą darbotvarkę sekretorius pateikia nariams ne vėliau kaip
prieš 10 darbo dienų iki susirinkimo dienos.
16. LST SK susirinkimo darbotvarkė jo metu dėl svarbių priežasčių gali būti keičiama, jei už tai
balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių LST SK narių.
17. Jei narys negali dalyvauti susirinkime, apie tai praneša pirmininkui arba sekretoriui.
Pageidautina, kad jis pateiktų raštišką LST TK nario nuomonę tais klausimais, kurie bus svarstomi
susirinkime.
18. LST SK susirinkime sprendimus priima paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu
(įskaitant narių, kurie balsuoja elektroniniu paštu prieš susirinkimą, balsus). Jei balsai pasiskirsto po
lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas, o jei komiteto pirmininkas posėdyje nedalyvauja – komiteto
pirmininko pavaduotojo balsas. Vienas LST SK narys turi vieno balso teisę.
19. LST SK narių siūlymu į komiteto posėdžius turi teisę kviesti ekspertus ar kitus asmenis.
20. LST SK sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi komiteto posėdyje dalyvavę
komiteto nariai. Protokole nurodomi komiteto sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai bei
nurodoma, kaip balsavo kiekvienas narys. Narys turi teisę kiekvienu svarstomu klausimu pareikšti
atskirąją nuomonę, kuri, jeigu nesutampa su daugumos nuomone, įrašoma į posėdžio protokolą.
21. Susirinkimo protokolas parengiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po susirinkimo.
Komiteto posėdžių sekretorius išsiunčia pasirašytą susirinkimo protokolą visiems susirinkime
dalyvavusiems asmenims tą pačią arbą kitą darbo dieną po pasirašymo.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. LST SK veiklą kontroliuoja Departamentas.
23. Kiekvienų metų pirmajame ketvirtyje LST SK pateikia Departamentui ataskaitą apie
praėjusių metų veiklą kartu su susirinkimo protokolu.
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