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LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO TECHNIKOS KOMISIJOS
DARBO REGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) Technikos komisijos
(toliau – Komisija) darbo reglamentas nustato Komisijos funkcijas ir darbo organizavimo tvarką.
2. Komisijos tikslas – teikti siūlymus dėl techninių standartizacijos klausimų sprendimo ir
nagrinėti suinteresuotųjų šalių skundus dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių rengimo ir technikos
komitetų veiklos organizavimo.
3. Komisija, priimdama sprendimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos standartizacijos
įstatymu ir kitais teisės aktais, Lietuvos 0 serijos standartais (toliau – LST 0 serijos standartai) bei
atsižvelgia į tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų vidaus reglamentus ir direktyvas.
II SKYRIUS
KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS
4. Komisija vykdo šias funkcijas:
4.1. priima sprendimus dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektų įtraukimo į Lietuvos
standartų programą atsižvelgiant į prioritetines sritis;
4.2. priima sprendimus dėl technikos komitetų prašymų taikyti procedūrines išimtis rengiant
Lietuvos standartus ir kitų leidinius;
4.3. priima sprendimus dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektų rengimo nutraukimo;
4.4. nagrinėja suinteresuotųjų šalių skundus dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių rengimo ir
technikos komitetų veiklos organizavimo ir priima sprendimus;
4.5. sprendžia kitus techninius standartizacijos klausimus.
5. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
5.1. gauti iš Departamento administracijos struktūrinių padalinių visą Komisijos darbui
reikiamą informaciją;
5.2. kviesti į posėdžius kitus suinteresuotus asmenis.
III SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisiją sudaro pirmininkas − Departamento direktorius, pirmininko pavaduotojas, nariai
ir sekretorius. Sekretorius neturi balso teisės.
7. Komisijos sudėtį ir sekretorių tvirtina Departamento direktorius. Komisiją sudaro ne
mažiau kaip 5 nariai.
8. Komisijos veiklą organizuoja pirmininkas, jam nesant – pirmininko pavaduotojas.
9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiai rengiami pagal poreikį.
10. Siūlomi svarstyti klausimai teikiami sekretoriui pagal 1 priedo formą.

11. Suderinęs su pirmininku, sekretorius apie numatomą Komisijos posėdžio datą ir
darbotvarkę informuoja narius ir kviestinius asmenis elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki posėdžio dienos.
12. Sekretorius posėdžio darbotvarkę ir medžiagą nariams elektroniniu paštu pateikia ne
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.
13. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų narių.
14. Komisija priima sprendimus paprasta balsų dauguma. Jei balsuojant balsai pasiskirsto po
lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS, VEIKLOS IR
SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS
15. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
16. Sekretorius per 3 darbo dienas parengia posėdžio protokolą ir su juo supažindina narius
ir posėdyje dalyvavusius kviestinius asmenis.
17. Komisijos dokumentų bylas formuoja sekretorius.
18. Komisijos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
_____________________________________
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KLAUSIMAS
[Tekstas]
PAGRINDIMAS (pateikiama esmė, papildoma medžiaga – prieduose)
[Tekstas]
SIŪLYMAI
[Tekstas]
PRIEDAI
[Tekstas]

[Pareigų pavadinimas]

[Vardas, pavardė]

