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LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO
DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos standartizacijos departamento darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato
Lietuvos standartizacijos departamento (toliau – Departamentas) darbo tvarką.
2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,
kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymais, Departamento nuostatais, Departamento
direktoriaus įsakymais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.
3. Departamentas savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo
principais.
4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos
Vyriausybėje, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje (toliau – Ūkio ministerija), kitose valstybės
ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat užsienio institucijose ir jų renginiuose
Departamentui atstovauja šio Departamento direktorius ir kiti Departamento direktoriaus įgalioti
asmenys.
5. Šio reglamento nuostatos taikomos tiek, kiek jų teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
II SKYRIUS
DEPARTAMENTO STRUKTŪRA
6. Departamento administracinė struktūra formuojama atsižvelgiant į Departamento
uždavinius ir funkcijas, nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose,
ūkio ministro įsakymuose, Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose. Departamento
struktūrą ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės,
kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus
techninės paramos lėšas) (toliau – darbuotojai), pareigybių skaičių tvirtina Ūkio ministerija.
7. Departamentui vadovauja direktorius, kuris prižiūri ir koordinuoja Departamento
administracinių padalinių veiklą ir atskirų pareigybių, nepriklausančių administraciniam padaliniui,
veiklą, atsako už Departamentui pavestų uždavinių vykdymą ir darbo organizavimą.
8. Laikinai nesant (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai) Direktoriaus, jo funkcijas atlieka
ūkio ministro įsakymu paskirtas asmuo.
Departamento padaliniai ir darbuotojai
9. Administracinių padalinių vadovai ir darbuotojai, nepriklausantys administraciniam
padaliniui yra tiesiogiai pavaldūs Departamento direktoriui ir asmeniškai atsako už
vadovaujamiems administraciniams padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų
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vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, jiems pavaldžių darbuotojų teisės pažeidimų
prevenciją, taip pat už Departamento direktoriaus rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą.
10. Departamento administraciniai padaliniai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi
Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintais administracinių padalinių nuostatais, o
darbuotojai – pareigybių aprašymais.
11. Administracinio padalinio vadovas turi užtikrinti, kad į darbą priimamas darbuotojas,
prieš pradėdamas eiti pareigas, būtų supažindintas su Departamento ir administracinio padalinio
nuostatais, jo pareigybės aprašymu, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais, kuriais privalo
vadovautis savo veikloje.
12. Kai darbuotojo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme
tokios funkcijos yra nustatytos, arba Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas darbuotojas.
Komisijų, darbo grupių sudarymas ir jų veikla
13. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,
ūkio ministro, Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatas, Departamento
direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ar laikinosios komisijos arba darbo grupės.
14. Nuolatinės komisijos sudaromos Departamento direktoriaus pavestai ilgalaikei funkcijai
vykdyti.
15. Laikinosios komisijos arba darbo grupės sudaromos Departamento direktoriaus įsakymu
pavestai trumpalaikei funkcijai, užduočiai ar pavedimui vykdyti.
16. Jei Departamente sudaromoje komisijoje ar darbo grupėje yra kviečiami dalyvauti kitų
institucijų, įstaigų arba organizacijų atstovai, jos sudėtis tvirtinama Departamento direktoriaus
įsakymu, atsižvelgiant į šių institucijų, įstaigų arba organizacijų siūlymus dėl jų atstovų įtraukimo į
šias komisijas ar darbo grupes.
17. Komisijos ir darbo grupės savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiuo Reglamentu. Sudarant
komisiją ar darbo grupę, tuo pačiu įsakymu gali būti patvirtintas komisijos ar darbo grupės darbo
reglamentas (nuostatai), kuriuo komisija ar darbo grupė vadovaujasi savo veikloje.
18. Jei komisijos ar darbo grupės darbo reglamente (nuostatuose) nenustatyta kitaip, posėdis
yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos ar darbo grupės narių. Priimti
sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių komisijos ar
darbo grupės narių. Balsams pasidalijus po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko arba darbo
grupės vadovo balsas.
19. Visi komisijos ar darbo grupės nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai, jei kitaip
nenustato kiti teisės aktai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomonės nesutampa, komisijos ar darbo
grupės narys gali pareikšti atskirąją nuomonę.
20. Komisijų, darbo grupių veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo
dokumentai, įvairūs projektai, pažymos ir kt.) saugomi ir tvarkomi Departamento padalinyje,
kuriame dirba komisijos (darbo grupės) sekretorius, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.
21. Komisijos ar darbo grupės veikla gali būti nutraukta Departamento direktoriaus įsakymu.
Komisijos ar darbo grupės veikla nutraukiama neįvykdžius užduoties, kai atsiranda aplinkybių,
kurios daro tolesnę komisijos ar darbo grupės veiklą netikslingą, arba kai atsiranda priežasčių, dėl
kurių negalima įvykdyti komisijai ar darbo grupei nustatytų užduočių, ir dėl to komisijos
pirmininkui ar darbo grupės vadovui pateikus motyvuotą tarnybinį pranešimą Departamento
direktoriui.
III SKYRIUS
PASITARIMAI DEPARTAMENTE
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22. Pagrindinė Departamento administracinio darbo organizavimo forma yra posėdis ir
pasitarimas. Posėdžiuose sprendžiami Departamento direktoriaus kompetencijai priklausantys
klausimai, o pasitarimuose sprendžiami klausimai, priklausantys administracinių padalinių ir (arba)
atskirų pareigybių, nepriklausančių administraciniams padaliniams, sričiai.
23. Departamento administraciniams posėdžiams pirmininkauja Departamento direktorius
arba jo pavedimu kitas asmuo.
24. Paprastai posėdžiai organizuojami kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio pirmąjį
darbo antradienį.
25. Pasitarimui vadovauja administracinio padalinio vadovas arba darbuotojas,
nepriklausantis administraciniam padaliniui.
26. Departamento administraciniuose posėdžiuose ir pasitarimuose gali dalyvauti ir kiti
kviestiniai asmenys.
27. Per pasitarimus priimtų sprendimų, duotų pavedimų kontrolę vykdo ir Departamento
direktoriui informaciją apie laiku neįvykdytus pavedimus teikia Departamento padalinys, atsakingas
už dokumentų valdymą.
IV SKYRIUS
DEPARTAMENTO VEIKLOS PLANAVIMAS
28. Departamento veikla planuojama vadovaujantis ūkio ministro patvirtintais ir viešai
paskelbtais ūkio ministro valdymo sričių strateginiu veiklos, Departamento metiniais veiklos
planais ir kitais planavimo dokumentais.
29. Standartų programą, rengia administracinis padalinys, atsakingas už standartų programos
įgyvendinimą, vadovaudamasis Departamento direktoriaus įsakymais.
30. Planuojamų vykdyti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planus rengia administracinis
padalinys, atsakingas už viešųjų pirkimų vykdymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 7 straipsniu.
31. Kiti Departamento planavimo dokumentai rengiami Departamento direktoriaus pavedimu.
V SKYRIUS
DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI, RENGIMAS IR PASIRAŠYMAS
Departamento direktoriaus įsakymai
32. Departamento direktoriaus įsakymas yra individualus ar bendrasis teisės aktas (norminis),
kuriame nustatomos, keičiamos ar naikinamos teisės ir pareigos, kurias Departamento direktoriui
nustatyti, keisti ar naikinti leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimai, ūkio ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.
33. Rengiami Departamento direktoriaus įsakymų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų
projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl dokumentų taisyklių rengimo
patvirtinimo“, kitų teisės aktų, taip pat Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nuostatas.
34. Departamento direktoriaus įsakymų projektus rengia Departamento administracinių
padalinių darbuotojai pagal kompetenciją. Parengtą Departamento direktoriaus įsakymo projektą
vizuoja:
34.1. įsakymo projekto rengėjas;
34.2. įsakymo projekto rengėjo administracinio padalinio (tiesioginis) vadovas;
34.3. darbuotojas, atsakingas už tai, kad įsakymo projektas atitiktų lietuvių kalbos
taisyklingumo reikalavimus, jei direktoriaus įsakymas skelbiamas Departamento interneto
svetainėje ir (arba) Teisės aktų registre;
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34.4. darbuotojas, atsakingas už Departamento parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų
projektų vertinimą Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės
aktų ir teisės aktų rengimo technikos reikalavimų atžvilgiu;
34.5. darbuotojas, atsakingas už Departamento biudžeto planavimą, jei įsakymo turinys
susijęs su Departamento ekonomine ir finansine veikla;
34.6. darbuotojas, atsakingas už buhalterinę apskaitą, jei įsakymo turinys susijęs su finansinių
išteklių planavimu ar naudojimu;
34.7. kitų suinteresuotų administracinių padalinių vadovai ir darbuotojai, nepriklausantys
administraciniam padaliniui, jei įsakymo turinys susijęs su administracinio padalinio nuostatuose
priskirtais klausimais, pareigybės aprašyme ar pagal šiame Reglamente nustatytą kompetenciją.
35. Šio Reglamento 34.4 punkte nurodytas darbuotojas, vizuodamas Departamento
direktoriaus įsakymo projektą, teikia siūlymą Departamento direktoriui dėl įsakymo skelbimo
Teisės aktų registre.
36. Departamento direktoriaus įsakymai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Teisės aktų registre skelbtinus Direktoriaus įsakymus
Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Seimo kanclerio 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 400-ĮVK-369 „Dėl
Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatyta tvarka pateikia Teisės ir personalo skyrius.
37. Pasirašyti Departamento direktoriaus įsakymai registruojami jų pasirašymo dieną
atitinkamuose registruose Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS).
38. Administracinis padalinys, atsakingas už dokumentų registravimą, su pasirašytu ir
užregistruotu įsakymu Departamento darbuotojus supažindina DVS priemonėmis.
39. Jei norminiai teisės aktai nustato ar įsakyme nurodyta, kad su įsakymu Departamento
darbuotojai privalo būti supažindinti pasirašytinai, su pasirašytu ir užregistruotu įsakymu
darbuotojai pasirašytinai supažindinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo
dienos.
40. Su Departamento direktoriaus priimtais bendraisiais (norminiais) įsakymais, taip pat
įsakymais Departamento veiklos klausimais supažindinami visi Departamento darbuotojai. Su kitais
Direktoriaus įsakymais, jei įsakyme nenurodyta kitaip, pagal įsakymo turinį DVS priemonėmis
supažindinami įsakyme išvardyti Departamento darbuotojai.
41. Departamento direktoriaus įsakymų vykdymą kontroliuoja įsakymu paskirtas atsakingas
darbuotojas.
Dokumentų rengimas ir pasirašymas
42. Departamento darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas ir pavedimus, rengia
direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus.
43. Visi dokumentai turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių bendruosius reikalavimus.
Dokumentai, neatitinkantys nustatytų reikalavimų, grąžinami rengėjams taisyti.
44. Dokumentus pasirašo Departamento direktorius ir kiti Departamento direktoriaus įgalioti
asmenys.
45. Departamento direktorius pagal kompetenciją pasirašo įsakymus, įgaliojimus, sutartis,
dokumentus, adresuotus valstybinės valdžios, valdymo institucijų vadovams, Lietuvos Respublikos
Seimo nariams, juridiniams ir fiziniams asmenims, ir kitus teisės aktų jam pasirašyti priskirtus
dokumentus.
46. Departamento direktorius ar kitas Departamento direktoriaus įgaliotas asmuo tvirtina:
46.1. padalinių veiklos planus;
46.2. tarnybinių patikrinimų išvadas;
46.3. mokymo programas;
46.4. teisės aktų nustatyta tvarka kitus dokumentus.
47. Teismo procesinius dokumentus pasirašo Departamento direktorius ar kitas Departamento
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direktoriaus įgaliotas asmuo.
48. Direktoriui pasirašyti teikiami dokumentai, jei šiame Reglamente nenustatyta kitaip, turi
būti vizuoti: dokumento rengėjo, jo administracinio padalinio (tiesioginio) vadovo, suinteresuoto
padalinio vadovo ar darbuotojo, nepriklausančio administraciniam padaliniui, prireikus – ir kitų
Departamento darbuotojų. Vizuojama Departamente liekantis dokumento egzemplioriaus arba
išsiunčiamo dokumento egzemplioriaus (kai siunčiama tik elektroninio ryšio priemonėmis) –
paskutinio lapo kitoje pusėje.
49. Finansinius dokumentus pasirašo Departamento direktorius ar kitas Departamento
direktoriaus įgaliotas asmuo.
50. Sutarčių projektai rengiami ir vizuojami atskiru Departamento direktoriaus įsakymu
nustatyta tvarka. Vizuodamas sutartis, sutarties projektą rengęs darbuotojas vizuoja kiekvieną visų
sutarties egzempliorių lapą (ir priedų, jeigu jie yra). Kiti Departamento atsakingi darbuotojai
vizuoja Departamente liekančio sutarties egzemplioriaus paskutinį lapą.
51. Kitus dokumentus (aktus, pažymas, tarnybinius pranešimus ir kt.), parengtus vykdant
nustatytas funkcijas, pasirašo jų rengėjai.
52. Departamento sudaromi elektroniniai dokumentai nustatyta tvarka pasirašomi teisinę galią
turinčiu elektroniniu parašu.
53. Departamento direktorius gali nustatyti kitokią dokumentų pasirašymo tvarką.
VI SKYRIUS
DEPARTAMENTO VIDAUS PAVEDIMAI
54. Direktoriaus pavedimai gali būti duodami įsakymų, rašytinių pavedimų, rezoliucijų DVS,
kitokia rašytine ar žodine forma. Departamento administracinių padalinių vadovų pavedimai gali
būti duodami rašytinių pavedimų, rezoliucijų ir papildomų rezoliucijų DVS, kitokia rašytine ar
žodine forma.
55. Departamente pavedimus duoda Departamento direktorius. Taip pat turi teisę duoti
pavedimus administracinių padalinių vadovai savo administracinio padalinio darbuotojams pagal
šių darbuotojų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas.
56. Pavedimų įvykdymo terminas gali būti tipinis, t. y. nustatytas Lietuvos Respublikos
įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose, arba
individualus, kuris nurodomas dokumento tekste, rezoliucijoje arba atitinkamų priemonių planuose.
57. Jei duoto rašytinio pavedimo per nustatytą laiką negalima įvykdyti dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo vykdytojo, apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam Departamento
direktoriui ar padalinio vadovui.
58. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis
pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirmasis. Visi kiti pavedimo vykdytojai
pagal savo kompetenciją rezoliucijoje nurodytam pirmam vykdytojui pateikia pažymas arba
konsultuoja žodžiu, ir vizuoja galutinį parengtą dokumentą. Už pavedimo įvykdymą per nustatytą
terminą yra atsakingas pagrindinis vykdytojas.
59. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu įvykdomos visos jame nurodytos užduotys,
išspręsti visi jame pateikti klausimai ar į juos atsakyta iš esmės. Jei pavedimas įvykdomas
netinkamai, visa dokumentinė medžiaga grąžinama rengėjams tobulinti, o pavedimo įvykdymo
termino klausimą sprendžia Departamento direktorius ar pavedimą davęs padalinio vadovas. Kai
pavedimas įvykdomas ne rašytine forma, vykdytojas tai užrašo dokumento originalo paskutiniame
lape virš apatinės paraštės arba paskutinio lapo antroje pusėje (pranešta telefonu, el. paštu ar kt., jei
reikia – trumpas turinys), pasirašo ir nurodo datą.
VII SKYRIUS
DEPARTAMENTO DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS
60. Departamento veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų,
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reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.
61. Departamento parengti ir su jo veikla susiję gauti dokumentai nustatytąja tvarka
registruojami DVS arba popieriniuose atitinkamuose dokumentų registruose, atsižvelgiant į
dokumentų registrų sąrašo duomenis, kuriuos tvirtina Departamento direktorius ar kitas
Departamento direktoriaus įgaliotas asmuo.
62. Dokumentų registrų sąrašo, dokumentacijos plano duomenis rengia ir per Elektroninio
archyvo informacinę sistemą teikia derinti valstybės archyvui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka
dokumentai perduodami toliau saugoti, Departamento administracinis padalinys, atsakingas už
dokumentų valdymą Departamente.
63. Departamente parengtus dokumentus registruoja ir atitinkamoms byloms priskiria už
dokumentų registravimą ar (ir) už bylų sudarymą atsakingi Departamento darbuotojai.
64. Departamento darbuotojai, tiesiogiai iš kitų įstaigų, privačių fizinių ir juridinių asmenų
gavę Departamentui adresuotus dokumentus, privalo juos perduoti už dokumentų registravimą
atsakingam Departamento darbuotojui.
65. Telekomunikacijų įrenginiais gauti dokumentai ar jų skaitmeninės kopijos, kuriose yra
užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntėjo parašą, registruojami bendra tvarka. Jei
vėliau gaunami pasirašyti šių dokumentų originalai, jie registruojami ta pačia data ir numeriu.
66. Departamento darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis
reikia vykdyti, persiunčiami į Departamento pašto dėžutę adresu lstboard@lsd.lt.
67. Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti,
registruojami bendra tvarka.
68. Neregistruojami gauti periodiniai leidiniai, sveikinimai, kvietimai, konferencijų
programos, reklaminiai lankstinukai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su
atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitą.
69. Dokumentai, gauti iš valstybinės valdžios institucijų, ministerijų, fizinių ar juridinių
asmenų, užsienio šalių, užregistruojami ir perduodami Departamento direktoriui.
70. Departamento direktorius ar Departamento administracinių padalinių vadovai, skirdami
dokumento užduoties vykdytoją, rašo rezoliuciją.
71. Gauti dokumentai (skaitmeninės jų kopijos) perduodami vykdytojams DVS priemonėmis.
Dokumentų originalus vykdytojai pasiima administraciniame padalinyje, atsakingame už
dokumentų valdymą (iš šiuos dokumentus užregistravusių atitinkamų darbuotojų). Jei yra paskirti
keli vykdytojai, gauto dokumento originalas atiduodamas pagrindiniam vykdytojui.
72. Departamento darbuotojai, turintys tarnybinio elektroninio pašto adresus, privalo nuolat,
ne mažiau kaip du kartus per darbo dieną tikrinti tarnybinio elektroninio pašto dėžutes.
73. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, dedami į bylas pagal dokumentacijos planą. Kai
užduotis įvykdoma nerengiant oficialaus dokumento, vykdytojas tai užrašo dokumento originalo
paskutiniame lape virš apatinės paraštės arba paskutinio lapo antroje pusėje (pranešta telefonu, el.
paštu ar kt., jei reikia – trumpas turinys), pasirašo ir nurodo datą.
74. Siunčiamo dokumento originalas ar originalai (atsižvelgiant į tai, kiek adresatų yra
išvardijama dokumente) yra išsiunčiami adresatams, o vizuotas antrasis egzempliorius kartu su
dokumento, į kurį atsakoma, originalu paliekamas vykdytojo padalinyje už bylų sudarymą
atsakingam to padalinio darbuotojui susirašinėjimo dokumentų bylai sudaryti.
75. Jei dokumentas siunčiamas tik elektroninio ryšio priemonėmis (nuskaitant tekstą),
pateikiamas vienas dokumento egzempliorius (originalas).
76. Riboto naudojimo korespondencija registruojama ir apskaitoma vadovaujantis atskiru
Departamento direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
77. Departamento administraciniai padaliniai reikalingą informaciją vienas kitam teikia
telefonu arba elektroniniu paštu.
78. Dokumentų rengimo, derinimo (vizavimo), pasirašymo, tvirtinimo, supažindinimo su jais,
rezoliucijų rašymo procesai atliekami DVS elektroninėmis priemonėmis arba atitinkami rekvizitai
(vizos, parašas, tvirtinimo, supažindinimo žymos, rezoliucijos) įforminami pačiuose dokumentuose,
pasirašant atsakingiems asmenims.
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79. Pasirašant (vizuojant, tvirtinant, pasirašant dokumentus ar su jais susipažįstant, rašant
rezoliucijas) DVS priemonėmis ar elektroniniu parašu, kiekvieno DVS naudotojo prisijungimo
duomenys (vartotojas ir slaptažodis) vienareikšmiškai identifikuoja konkretų Departamento
darbuotoją, kurio duomenys, logiškai susieti su pasirašomu dokumentu, turi tokią pačią teisinę
galią, kaip parašas rašytiniuose Departamento dokumentuose.
IX SKYRIUS
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS PAGAL
VISUOMENĖS PAKLAUSIMUS
80. Informaciją apie Departamento veiklą visuomenės informavimo priemonėms teikia
administracinis padalinys, kuriam priskirtos šios funkcijas.
81. Departamento administracinių padalinių vadovai atsako už tai, kad su jų veikla susijusi
viešinimui skirta aktuali informacija būtų nuolat pateikiama administraciniam padaliniui,
vykdančiam šias funkcijas. Informacija turi būti pateikiama operatyviai, tiksliai ir išsamiai.
82. Išplatinti pranešimai ir kita informacija visuomenės informavimo priemonėms privalo
atspindėti oficialią Departamento direktoriaus poziciją.
83. Visuomenės informavimo priemonėms informacija teikiama šiais būdais ir formomis:
83.1. organizuojami Departamento direktoriaus susitikimai su visuomenės informavimo
priemonių atstovais;
83.2. organizuojami vieši Departamento renginiai;
83.3. rengiami informaciniai pranešimai.
84. Administracinis padalinys, kuriam priskirta ši funkcija, operatyviai reaguoja į visuomenės
informavimo priemonėse pasirodžiusius reikšmingus pranešimus apie Departamento veiklą ir,
suderinęs su Departamento direktoriumi, teikia oficialią Departamento direktoriaus poziciją.
85. Informacija apie Departamento veiklą teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Visuomenės informavimo
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
X SKYRIUS
ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS
86. Administracinis padalinys, kuriam priskirta ši funkcija, informaciją suinteresuotiems
asmenims teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo,
Oficialios valstybės ir savivaldybių, valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžetinių organizacijų
informacijos registravimo bei pateikimo žmonėms viešosios informacijos rengėjams tvarkos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1391 ,,Dėl
oficialios valstybės ir savivaldybių, valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžetinių organizacijų
informacijos registravimo bei pateikimo žmonėms viešosios informacijos rengėjams tvarkos
patvirtinimo“, nuostatomis.
87. Asmenys aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 ,,Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose
taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis.
88. Tiesiogiai suinteresuotam asmeniui atvykus į Departamentą prašymai ir skundai priimami
darbo dienomis darbo valandomis, papildomai prašymai ir skundai priimami papildomu laiku –
darbo dienomis nuo 7.30 val.
XI SKYRIUS
TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
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89. Departamento darbuotojų išvykimas į tarnybines komandiruotes organizuojamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių
komandiruočių apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir Departamento
direktoriaus nustatyta tvarka.
90. Departamento direktorius vyksta į komandiruotes užsienio valstybėse ūkio ministro
įsakymu.
XII SKYRIUS
REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS DARBUOTOJAMS
91. Keičiantis Departamento direktoriui, reikalų perdavimas organizuojamas ūkio ministro
nustatyta tvarka.
92. Keičiantis Departamento darbuotojams, reikalai Departamento direktoriaus pavedimu
perduodami kitam darbuotojui pagal nustatytos formos reikalų perdavimo aktą.
93. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Departamento darbuotojai privalo
perduoti materialines vertybes, kurios buvo patikėtos jiems atliekant pavestas pareigas ir tiesiogines
funkcijas.
94. Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas Departamento darbuotojas
privalo perduoti dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti, ir turimas bylas, taip pat teisės
aktus ir kitus dokumentus, antspaudus ir spaudus tiesioginiam vadovui arba jo nurodytam asmeniui.
95. Atleidžiamam iš pareigų Departamento darbuotojui, atsakingas už personalo
administravimą darbuotojas įteikia Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos formos
atsiskaitymo lapelį.
96. Atsiskaitymas su Departamentu laikomas užbaigtu, kai atleidžiamas ar perkeliamas į kitas
pareigas darbuotojas iki įsakyme nurodytos atleidimo ar perkėlimo dienos padaliniui, atsakingam už
personalo administravimą, pateikia užpildytą atsiskaitymo lapelį.
97. Reikalams perduoti nustatyta tvarka gali būti sudaryta komisija. Į komisijos sudėtį turi
būti įtraukti darbuotojai, atsakingi už personalo valdymą, finansus ir apskaitą, dokumentų tvarkymą,
informacinių sistemų eksploatavimą ir darbuotojai, kurie atitinkamai perduoda-priima reikalus.
Komisija surašo reikalų perdavimo–priėmimo aktą.
XIII SKYRIUS
TRANSPORTO, REPREZENTACINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS
98. Tarnybinis transportas naudojamas Departamento direktoriaus nustatyta tvarka.
99. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Departamento reprezentacinėms išlaidoms, naudojamos
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 4-909 „Dėl Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės viešojo sektoriaus subjektų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklių
patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
XIV SKYRIUS
ANTSPAUDO NAUDOJIMAS
100. Departamentas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.
101. Departamento antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Departamento direktoriaus
įgaliotas asmuo.
102. Departamento antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
XV SKYRIUS
ARCHYVO TVARKYMAS
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103. Archyvo dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
104. Departamento nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylos per 2 metus nuo jų užbaigimo
padalinių turi būti perduotos saugoti į Departamento archyvą tolesniam saugojimui. Trumpai
saugomų dokumentų bylos saugomos padaliniuose arba archyve.
105. Departamento archyvą tvarko Departamento padalinio darbuotojas, atsakingas už
archyvo tvarkymą.
106. Saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą ir naudojimą, jų apskaitą, nuolat
saugomų dokumentų parengimą valstybiniam saugojimui organizuoja ir už šių funkcijų vykdymą
atsako Departamento padalinio, atsakingo už archyvo tvarkymą, vadovas ir šio padalinio
darbuotojas.
107. Dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, vertinimą atlieka ir sprendimus dėl
tolesnio jų saugojimo ar atrinkimo naikinti siūlo padaliniai, kartu su darbuotoju, atsakingu už
archyvo tvarkymą.
108. Atrinkti naikinti dokumentai naikinami, pagal poreikį pritarus Dokumentų ekspertų
komisijai, pagal dokumentų naikinimo aktą, kuris derinamas su Lietuvos valstybės naujuoju
archyvu ir tvirtinamas Departamento direktoriaus arba jo įgalioto asmens.
109. Departamento padalinio panaikinimo atveju visi šio padalinio nuolat, ilgai ir trumpai
saugomi dokumentai perduodami į Departamento archyvą.
XVI SKYRIUS
DEPARTAMENTO INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMAS
110. Departamento interneto svetainė ir joje skelbiama informacija tvarkoma vadovaujantis
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
patvirtinimo“.
111. Už Departamento interneto svetainės www.lsd.lt priežiūrą ir informacijos joje
paskelbimą atsakingi Departamento direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.
XVII SKYRIUS
INFORMACIJOS SISTEMA
112. Departamento informacijos sistemą sudaro Lietuvos standartų ir kitų leidinių fondas,
Europos, tarptautinių ir užsienio šalių standartizacijos organizacijų leidinių fondas, Departamento
biuletenis ir kiti leidiniai, interneto svetainė, intraneto svetainė, standartizacijos valdymo
informacinė sistema (SMIS), terminų duomenų bazė, dokumentų valdymo informacinė sistema
(DVS) bei kitos informacinės duomenų bazės ir apskaitos sistemos.
113. Departamento informacijos sistemos naujų dalių diegimas ir esamų tobulinimas,
saugumo užtikrinimas ir eksploatavimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.
XVIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
114. Už darbo ir priešgaisrinės saugos priemonių įgyvendinimą Departamente atsako
direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.
115. Departamente įdiegta ir įgyvendinama kokybės vadybos sistema (KVS) pagal ISO 9000
serijos standartus.
116. Reglamentas skelbiamas Departamento interneto svetainėje.
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117. Reglamentas keičiamas ir papildomas, keičiantis teisės aktams ar Departamento darbo
organizavimui.

______________

