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Nacionalinės standartizacijos institucijos 

Lietuvos standartizacijos departamento

V i z i j a

Patikima, žinoma, svarbi ir naudinga verslui bei visuomenei 

nacionalinė standartizacijos bendruomenė (LSD, LST TK) 

M i s i j a 

Plėtojant nacionalinę standartizaciją skatinti ekonomikos augimą,

ūkio konkurencingumą, pažangą ir inovacijas

Strateginis tikslas 

Skaidriai tenkinti verslo ir vartotojų poreikius standartizacijos srityje 

bei skleisti žinią apie standartizacijos naudą verslui, visuomenei bei 

valdžios institucijoms.
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NACIONALINĖS STANDARTIZACIJOS INSTITUCIJOS 2017 m. PRIORITETAI

Standartizacijos politikos formavimo ir įgyvendinimo 

tobulinimas

Aiškių strateginių tikslų, uždavinių Lietuvos standartizacijos 

departamentui nustatymas

Švietimas ir mokymai (viešinimas) apie standartizacijos  

tikslus, principus, pridėtinę vertę 
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PRAEITIS
Svarbiausi 2017 metų darbai

▪1. Įgyvendinta Lietuvos standartų programa, sudaryta įvertinus

verslo ir vartotojų poreikius

▪2. Visomis galimomis techninėmis priemonėmis išplatinta per 39

tūkst. standartų, o per E-biblioteką 8 tūkst., arba 6 proc. daugiau

lyginant su praėjusiais metais

▪3. Įgyvendinta Lietuvos standartizacijos departamento (toliau –

Departamentas) struktūrinė pertvarka (I ketv.)

▪4. Atlikta Departamento standartizacijos veiklą reglamentuojančių

teisės aktų peržiūra, dalis jų patikslinta,

parengtas Standartizacijos įstatymo pakeitimo projektas
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PRAEITIS
Svarbiausi 2017 metų darbai

▪ 5. Atliktas Departamento veiklos atitikties Europos

standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos

standartizacijos komiteto (CENELEC) narystės kriterijams

įsivertinimas

▪ 6. Įgyvendintas investicinis projektas „Lietuvos standartizacijos

departamento e. standartų bibliotekos sukūrimas ir įdiegimas“,

sutaupyta per 100 tūkst.Eur.

▪ 7. Įgyvendintos naujos komunikacijos strategijos priemonės,

skirtos žinios apie standartizacijos naudą skleidimui
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PRAEITIS
Svarbiausi 2017 metų darbai
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Metai Lietuvos standartų redakcijų 

lietuvių kalba skaičius 

Puslapių 

skaičius 

Lietuvos standartų redakcijų 

lietuvių kalba skaičius 

padidėjimas proc., 

 lyginant su praeitais metais 

2015 42 1382  

2016 89 2314 112 

2017 153 2892 72 

 

Programoje 14 originaliųjų standartų, išleisti 4  



DABARTIS
Iššūkiai

▪ Informacijos apie standartizacijos naudą vartotojams, valdžios 

institucijoms, verslui sklaida 

▪ Naujas požiūris į Standartų programos sudarymą ir vykdymą (kriterijai, 

vertinimas, vykdymas)

▪ Standartizacijos procesų valdymo kokybė ir sparta (žmogiškieji 

ištekliai, kvalifikacija, motyvacijos sistema)

▪ Atstovavimas tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų TK
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ATEITIS
Prioritetiniai, svarbiausi darbai

▪ SKLEISTI ŽINIĄ APIE STANDARTIZACIJOS NAUDĄ VERSLUI, 

VARTOTOJAMS

▪ TK VEIKLOS AKTYVINIMAS (TK sekretorių veikla, sutartis su MITA)

▪ BENDRADARBIAVIMAS SU MOKSLU IR VERSLU,  VERSLO 

SKATINIMAS DIEGTI STANDARTUS

▪ PASIRUOŠIMAS NAUJIEMS STANDARTIZACIJOS PROCESAMS, 

IŠŠŪKIAMS  (eurocodai, Verslo platforma, skaitmeninimas, ateities 

standartai ir pan.)

▪ TOLIMESNIS KV PROCESŲ TOBULINIMAS,  ANTIKORUPCINĖS 

VADYBOS SISTEMOS DIEGIMAS

▪ NAUJAS STANDARTIZACIJOS ĮSTATYMAS
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▪Dalyvavimas CEN-CENELEC standartizacijos skaitmeninimo 

projekte „Online standardization“

▪Dalyvavimas CEN, SABE projekte Nacionalinės standartizacijos

institucijos bei Nevyriausybinės organizacijos vaidmuo

aplinkosaugos standartizacijos veikloje (dalyvauja 8 šalys)

▪Padėti organizuoti ir dalyvauti ISO/TC 304 „Healthcare 

organization management“ darbo grupės susirinkime  Vilniuje
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ATEITIS
Prioritetiniai, svarbiausi darbai


