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I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA APIE NACIONALINĮ AKREDITACIJOS BIURĄ
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) – viešojo
administravimo biudžetinė įstaiga, įsteigta 1998 m. sausio 1 d. Nuo 2011 m. liepos 1 d. Biuro savininko
teises ir pareigas įgyvendina Ūkio ministerija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 13 d.
nutarimas Nr. 425). Biuro nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d.
nutarimu Nr. 1548.
Įstaigos adresas: T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius
Telefono numeris: 8 706 65173
Fakso numeris: 8 706 64602
El. paštas: info@nab.lt

Biuro misija – atlikti nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas, tobulinti ir plėtoti akreditacijos
sistemą vadovaujantis Europos Sąjungos ir kitais tarptautiniais dokumentais.
Vykdydamas savo misiją, Biuras atlieka šias svarbiausias funkcijas:
-

įvertina ir akredituoja atitikties įvertinimo įstaigas (sertifikavimo ir kontrolės įstaigas, bandymų
ir kalibravimo laboratorijas) bei atlieka jų veiklos priežiūrą;

-

dalyvauja Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) ir kitų tarptautinių organizacijų
veikloje.

1. Finansinis planas
2015 metais įstaigos veiksmams atlikti patvirtintas 482 888 Eur finansinis planas iš visų finansavimo
šaltinių. Patikslintas finansinis planas – 501 555 Eur. 2015 m. II ketv. padidintos išlaidos komandiruotėms ir
kitoms paslaugoms (Strateginio planavimo darbo grupės 2015 m. balandžio 23 d. protokolas Nr. 2). 2015 m.
IV ketv. perskirstyti nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai ir papildomai skirta 17 000 Eur (pajamų
įmokos) dėl išaugusio akredituotų įstaigų skaičiaus (Strateginio planavimo darbo grupės 2015 m. spalio 30 d.
protokolas Nr. 8). Detalesnė informacija pateikta 1 pav.

1 pav. 2015 m. patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, Eur
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2. Žmogiškieji ištekliai

2015 m. sausio 1 d. patvirtintas didžiausias leistinas įstaigos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 15.
2015 m. balandžio 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-286 patvirtintas didžiausias leistinas
įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius – 17.
2015 m. gegužės 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-317 patvirtintas didžiausias leistinas
įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius – 18.
2015 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-21 patvirtintas didžiausias leistinas
įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius – 19.
2015 m. liepos 17 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-437 patvirtintas didžiausias leistinas
įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius – 20. 2015 m.
gruodžio 31 d. faktiškai dirbo 20 darbuotojų.

II SKYRIUS
2015 METAIS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Biuro strateginis tikslas – užtikrinti, kad akreditavimo rezultatai ir akredituotų atitikties įvertinimo
įstaigų – sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų – veikla būtų pripažįstama
tarptautiniu lygiu.
1 lentelė
Strateginio tikslo rodikliai
Pagal Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus

2015 metai
Planas Faktas
100

100

akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų dalis iš pateikusių paraiškas akredituoti (proc.)
Biuro, kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, veiklą reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 765/2008 (toliau – Reglamentas), nustatantis su gaminių prekyba susijusius
akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, ir kiti norminiai dokumentai. Biuras yra Europos Komisijos
pripažinta nacionalinė akreditacijos įstaiga, EA tikrasis narys, EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų
signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei
kontrolės įstaigų akreditavimo srityse.
EA Signataro statusas reiškia, kad Biuro akreditavimo veikla teigiamai įvertinta pagal Reglamentu
nustatytą ir EA taikomą tarpusavio vertinimo sistemą, atitinka ES teisės aktų ir kitų norminių dokumentų
taikomus reikalavimus, o Biuro bei jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų išduoti dokumentai
pripažįstami ir kitų šalių narių valdžios institucijų bei rinkos dalyvių.
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Svarbiausi veiklos rezultatai
2 lentelė
Svarbiausių veiklos rezultatų rodikliai

2015 metai
Planas

Faktas

195

212

Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų
skaičius, kaup. vnt.

(28 iš jų akredituota pirmą kartą)

Akreditavimas yra bendros sistemos, skirtos įvertinti ir užtikrinti atitiktį taikomiems reikalavimams,
dalis, kuris ypač vertingas dėl to, kad juo patikimai patvirtinama įstaigų, kurioms pavesta užtikrinti atitiktį
taikomiems

reikalavimams,

techninė

kompetencija.

Akreditavimo

paslaugų

poreikis

dėl

naujų

reglamentuojamų sričių, tarptautinės prekybos, globalios ekonomikos bei konkurencinės aplinkos tendencijų
rinkoje nuolat auga. 2015 metais Biuro akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius pasiekė 212 ir
lyginant su 2010 m. išaugo 38 %. Detalesnė informacija pateikta 2 pav. 2015 metais Biuras gavo 39 įstaigų
paraiškas pirminiam akreditavimui ir pirmą kartą patvirtino akreditavimą 28 įstaigų (20 bandymų
laboratorijų, 2 produktų sertifikavimo įstaigas, 1 asmenų sertifikavimo įstaigą, 4 kontrolės įstaigas ir 1
vadybos sistemų sertifikavimo įstaigą).

2 pav. Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius (kaup. vnt.) 2004–2015 m.
Didžiąją dalį akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų 2015 metais sudarė bandymų laboratorijos
(118), kurių paslaugomis naudojasi kontrolės ir sertifikavimo įstaigos, kontrolės įstaigos (55), vykdančios
veiklą reglamentuojamoje srityje, ir kalibravimo laboratorijos (20), teikiančios metrologines paslaugas
bandymų laboratorijoms ir kontrolės įstaigoms. Detalesni duomenys pateikti 3 pav.
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3 pav. 2015 m. akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius (vnt.) pagal rūšis
Svarbiausi 2015 m. darbai
1. Įsisavinti naują Medicinos laboratorijų akreditavimo standarto LST EN ISO 15189:2013
atitikčiai veiklos sritį, parengti naujus ir pakoreguoti esamus (su nauja veiklos sritimi susijusius) vadybos
sistemos dokumentus (IV ketv.);
2015 m. įsisavinta nauja medicinos laboratorijų akreditavimo sritis. Informacija ir reikalavimus
nustatantys dokumentai paskelbti Biuro interneto puslapyje (www.nab.lt).
Siekiant užtikrinti sklandų naujos – medicinos laboratorijų akreditavimo standarto LST EN ISO
15189:2013 atitikčiai – veiklos srities įsisavinimą, 2015 m. Biuras, remdamasis kitų šalių praktika bei
norminių dokumentų reikalavimais parengė naujus ir pakoregavo esančius vadybos sistemos dokumentus,
reglamentuojančius medicinos laboratorijų akreditavimo proceso eigą ir reikalavimus. Dokumentų projektai
pristatyti Laboratorijų šakos akreditacijos komitetui 2015 m. lapkričio 4 d. vykusio posėdžio metu. Biuro
darbuotojai 2015 m., bendradarbiaudami su Estijos nacionaline akreditacijos įstaiga, dalyvavo bendruose
medicinos laboratorijų akreditavimo darbuose ir įgijo reikiamą kvalifikaciją.
2. Atlikti asmenų ir produktų sertifikavimo įstaigų įvertinimą ir akreditavimą pagal naujai išleistus
standartus, nustatančius reikalavimus šioms įstaigoms:
- LST EN ISO/IEC 17024:2012 – 2 sertifikavimo įstaigos (II ketv.);
- LST EN ISO/IEC 17065:2012 – 7 sertifikavimo įstaigos (III ketv.).
Asmenų sertifikavimo įstaigų vertinimas ir akreditavimo patvirtinimas naujo standarto LST EN
ISO/IEC 17024 atitikčiai baigtas iki 2015 m. liepos 1 d. (kol galiojo sena standarto versija). 2 asmenų
sertifikavimo įstaigos 2015 m. I-II ketv. įvertintos ir akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012
atitikčiai.
Produktų (procesų, paslaugų) sertifikavimo įstaigų vertinimas ir akreditavimo patvirtinimas naujo
standarto LST EN ISO/IEC 17065 atitikčiai baigtas iki 2015 m. rugsėjo 15 d. (kol galiojo sena standarto
versija). 8 produktų sertifikavimo įstaigos 2015 m. I-III ketv. įvertintos ir akredituotos standarto LST EN
ISO/IEC 17065:2012 atitikčiai.
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3. Parengti ir pristatyti Ūkio ministerijos vadovybei Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio
ministerijos teisinio statuso keitimo koncepciją (II ketv.).
Reglamente nacionalinėms akreditacijos įstaigoms įtvirtinti reikalavimai, susiję su vykdomos veiklos
nešališkumu, objektyvumu bei kompetencija, kurių įgyvendinimo užtikrinimui būtina nuolat stebėti
vykdomą veiklą, vertinti jos atitiktį nustatytiems reikalavimams, užtikrinant visų akreditacija suinteresuotų
šalių interesų bei poreikių tenkinimą.
Siekiant įvertinti galimybes efektyviau organizuoti Lietuvos nacionalinės akreditacijos įstaigos
veiklą, 2015 m. I ketv. pradėta rengti Biuro teisinio statuso keitimo situacijos analizė, kurios metu buvo
surinkta ir apibendrinta informacija, susijusi su kitų šalių patirtimi, įgyvendinant Reglamento reikalavimus,
įvertinant praktinius nacionalinių akreditacijos įstaigų veiklos organizavimo aspektus, atitikties įvertinimo
tvarką reglamentuojančius teisės aktus bei norminius dokumentus. Biuro teisinio statuso keitimo koncepcija
Ūkio ministerijos vadovybei pristatyta 2015 m. birželio 16 d. (II ketv.).
Per ataskaitinį laikotarpį Biuras vykdė metiniame veiklos plane numatytus darbus.
Siekdamas užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendintos akreditavimo reikalavimus nustatančių
dokumentų nuostatos, tobulindamas vadybos sistemos dokumentus bei įgyvendindamas vidaus ir išorės
auditų bei vadovybės vertinamosios analizės sprendimus, Biuras parengė akreditacijos dokumentų bei
vadybos sistemos dokumentų keitinius (parengti 23 keitiniai).
Periodiškai teikė informaciją apie naujus reikalavimus atitikties įvertinimo įstaigoms, aktyviai
bendradarbiavo su valdžios institucijomis, įgaliotomis tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus,
dėl naujų reglamentuojamų atitikties vertinimo sričių ir naujosios ES teisės aktų sistemos (naujų direktyvų)
įgyvendinimo.
Patvirtino atnaujintą Akreditacijos tarybos sudėtį ir Akreditacijos tarybos posėdžio metu (2015 m.
gegužės 20 d.) pateikė ataskaitą apie Biuro vykdomą politiką ir suinteresuotų akreditavimo veikla šalių
interesų tenkinimą.
Organizavo patariamųjų Sertifikavimo įstaigų ir Laboratorijų šakos akreditacijos komitetų posėdžius,
kurių metu pateikė derinti naujus akreditavimo procesą reglamentuojančius dokumentus, aptarė aktualius su
atitikties įvertinimu ir akreditavimus susijusius klausimus.
Biuras nuosekliai vykdė pageidaujančių būti akredituotomis naujų atitikties įvertinimo įstaigų
akreditavimo procedūras ir periodinius akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų priežiūros vertinimus (atliko
191 įstaigos vertinimą).
2015 metais Biuras:


akreditavo pirmą kartą 28 atitikties įvertinimo įstaigas (20 bandymų laboratorijų, 4 kontrolės

įstaigas, 2 produktų sertifikavimo įstaigas, 1 asmenų sertifikavimo įstaigą ir 1 vadybos sistemų sertifikavimo
įstaigą);


išplėtė 41 akredituotos atitikties įvertinimo įstaigos akreditavimo sritį (29 bandymų laboratorijų

(iš jų – 1 paskelbtosios įstaigos), 3 kalibravimo laboratorijų, 5 kontrolės įstaigų ir 4 sertifikavimo įstaigų);


pakartotinai akreditavo 49 įstaigas (23 bandymų laboratorijas (iš jų – 4 paskelbtąsias įstaigas), 8

kalibravimo laboratorijas, 16 kontrolės įstaigų (iš jų – 3 paskelbtąsias įstaigas) ir 2 sertifikavimo įstaigas (iš
jų – 1 paskelbtoji įstaiga));
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akreditavo pirmą produktų sertifikavimo įstaigą (paskelbtoji įstaiga) vykdyti geležinkelių

infrastruktūros posistemių atitikties vertinimą ir sertifikavimą pagal direktyvos 2008/57/EB reikalavimus ir
pirmą asmenų sertifikavimo įstaigą atlikti energetikos sektoriaus darbuotojų sertifikavimą.
Paskutinis atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso etapas yra sprendimo priėmimas, kurį,
vadovaujantis norminių dokumentų nuostatomis, siekiant užtikrinti nešališkumo ir objektyvumo
reikalavimus, atlieka įstaigos vertinime nedalyvavęs, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją turintis Biuro
darbuotojas. Sprendimų priėmimo proceso metu Biuro specialistai išanalizavo ekspertų grupių parengtus
atitikties įvertinimo įstaigų vertinimo dokumentus bei jų išvadas, susijusias su atliktais korekciniais
veiksmais (nustatytų neatitikčių šalinimui) bei rekomendacijomis, dėl atitikties atitinkamiems darniesiems
standartams, ir priėmė 216 sprendimų dėl šių įstaigų akreditavimo, akreditavimo srities išplėtimo ar
susiaurinimo bei akreditavimo patvirtinimo.
Biuras, siekdamas užtikrinti akreditavimo rezultatų ir akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos
tarptautinį pripažinimą, vykdydamas Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro įsipareigojimus,
dalyvauja EA ir FALB veikloje. 2015 metais Biuro specialistai dalyvavo:


EA Sertifikavimo, Kontrolės įstaigų, Laboratorijų, Horizontalaus harmonizavimo komitetų,

Šiaurės ir Baltijos šalių akreditacijos įstaigų specialistų grupių, EA Sertifikavimo komiteto grupės „Maistas“,
EA Sertifikavimo komiteto ES Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos darbo grupės, ES GLP darbo
grupės, EA darbo grupės „Aplinkosauga“, EA Daugiašalių susitarimų tarybos (MAC) ir EA Generalinių
Asamblėjų posėdžiuose;


FALB posėdžiuose;



EA darbo grupių, analizuojančių akreditacijos įstaigų tarpusavio vertinimo rezultatus, veikloje.

Išanalizuota EA ekspertų grupių atliktų Moldavijos nacionalinės akreditacijos įstaigos (MOLDAC) ir Italijos
nacionalinės akreditacijos įstaigos (ACCREDIA) vertinimų ataskaitos ir pateiktos išvados;


Koordinavo EA organizuojamas palyginamųjų tyrimų ir kalibravimų programas, į kurias

nominavo 8 Biuro akredituotos ar siekiančios akreditacijos atitikties įvertinimo įstaigos;
Biuro specialistai, atstovaudami Biurą standartizacijos technikos komitetuose, dalyvavo TK 24
Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas ir TK 36 Aplinkos apsauga, laikinosios darbo grupės LDG 5Teismo
ekspertizės procesai veikloje (pateikė išvadas dėl standartų projektų, dalyvavo darbo grupių, atliekančiose
standartų vertimus, veikloje). 2015 m. rugsėjo mėn. Biuras atstovas deleguotas į LST TK 32 Sveikata.
Biuro direktorius 2015 m. dalyvavo LR Ūkio ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo
ir tobulinimo darbo grupės veikloje.
Akreditavimo procese dalyvaujančių specialistų reikiama kompetencija ir jos nuolatinis tobulinimas
yra vienas iš nacionalinėms akreditacijos įstaigoms keliamų reikalavimų. 2015 metais:


apmokyti 8 nauji Biuro darbuotojai pagal parengtas ir patvirtintas įvadinio mokymo programas;



įgyvendinant stebėsenos programą, atlikti 3 Biuro vadovaujančiųjų ekspertų praktinės veiklos

vertinimai ir pateiktos rekomendacijos dėl jų kvalifikacijos tobulinimo; siekiant gerinti teikiamų paslaugų
kokybę, atliktas 3 Biuro vadovaujančių ekspertų išorinis vertinimas, kurį atliko atitikties įvertinimo įstaigos;


apmokyta 19 naujų techninių ekspertų (iš jų – 8 energetikos srities), dalyvaujančių atitikties

įvertinimo įstaigų vertinimo procese;
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12 Biuro specialistų dalyvavo mokymuose, susijusiuose su vadybos sistemomis, dokumentų

valdymu, korupcijos prevencija bei kitais klausimais;


3 specialistai dalyvavo EA organizuojamuose mokymuose naujų akreditavimo reikalavimų

taikymo temomis.
III SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA
2015 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 195 patvirtintas
„Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų,
sertifikavimo ir kontrolės įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašas“.
Pagrindiniai 2015 m. Biuro veiklos plano rodikliai įvykdyti. Teigiamos įtakos, įgyvendinant
strateginius Biuro tikslus ir plano priemones, turėjo Biuro pareigybių skaičiaus padidinimas. Tai sudarė
palankias sąlygas plėsti Biuro teikiamų paslaugų spektrą, tenkinti augantį akreditavimo paslaugų poreikį,
stiprinti Biuro tarptautinį bendradarbiavimą bei tobulinti administracinius gebėjimus ir akreditavimo procesą.

Nacionalinio akreditacijos biuro
prie Ūkio ministerijos direktorius

Jurgis Šarmavičius

SUDERINTA
Programos koordinatorius
Ūkio viceministrė

Rasa Noreikienė

Programos vadovas
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų
Kęstutis Straigis

departamento direktorius

Programos priemonės (veiklos) vadovas
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų departamento
Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus vedėja

Ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento direktorė

_________________________________

Asta Arlauskaitė

Inga Steponavičienė
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1 priedas
NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ĮSTAIGOS VEIKSMUS,
VERTINIMO KRITERIJUS IR VYKDYMO TERMINUS
Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas
03-01-18

Įgyvendinti
valstybės
politiką
akreditacijos
srityje
(vykdoma per
Nacionalinį
akreditacijos
biurą prie Ūkio
ministerijos)
(toliau – NAB)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1. Naujų vadybos
sistemos dokumentų
rengimas ir galiojančių
dokumentų pakeitimas
pagal naujų teisės aktų
ir norminių dokumentų
reikalavimus, išorės ir
vidaus audito bei
vadovybės
vertinamosios analizės
sprendimus
2. Atitikties įvertinimo
įstaigų vertinimas pagal
pateiktas paraiškas ir
metinį priežiūros planą

Proceso ir (arba) indėlio vertinimo
kriterijus
pavadinimas ir planas faktas
mato vienetas

Finansavimo
šaltinis

Parengtų
vadybos
sistemos
dokumentų
skaičius, vnt.

12

23

Įstaigų, kuriose
atlikti
įvertinimai,
skaičius, vnt.

164

191

Asignavimai (Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudoji
mas

Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
Ūkio
ministerija
(toliau – ŪM)

15 000

15 000

14 750

Iš viso

386 384

409 463

407 877

169 169

174 881

174 451

211 423

228 423

227 267

iš jų:
Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM
Valstybės
biudžeto
lėšos –
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Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (arba) indėlio vertinimo
kriterijus
pavadinimas ir planas faktas
mato vienetas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudoji
mas

5 792

6 159

6 159

50 000

43 300

43 270

7 000

11 000

pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM

3. Paraiškas pateikusių
atitikties įvertinimo
įstaigų bei priežiūros
įvertinimo rezultatų
analizė ir sprendimų dėl
akreditavimo priėmimas

Priimtų
sprendimų dėl
įstaigų
akreditavimo
skaičius, vnt.

160

216

4. Dalyvavimas
Europos akreditacijos
organizacijos (toliau –
EA) veikloje

4.1. EA
Daugiašalių
susitarimų
tarybos (MAC)
posėdžiai,
kuriuose
dalyvauta
skaičius, vnt.

2

2

Valstybės
biudžeto
lėšos –
viršplaninės
pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM
Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM
Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM

10 966

12
Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (arba) indėlio vertinimo
kriterijus
pavadinimas ir planas faktas
mato vienetas

4.2. EA
Generalinės
asamblėjos
posėdžių,
kuriuose
dalyvauta,
skaičius, vnt.
4.3. EA
techninių
komitetų
(Horizontalaus
harmonizavimo
, Sertifikavimo,
Kontrolės,
Laboratorijų)
posėdžių,
kuriuose
dalyvauta,
skaičius, vnt.
4.4. EA
aplinkosaugos
darbo grupės
(ENV)
posėdžių,
kuriuose
dalyvauta,
skaičius, vnt.
4.5. Išsakyta
NAB pozicija,
skaičius, vnt.
4.6.

2

2

8

8

2

2

14

14

2

2

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudoji
mas

13
Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (arba) indėlio vertinimo
kriterijus
pavadinimas ir planas faktas
mato vienetas

Išanalizuotų
EA ekspertų
grupės atliktų
akreditacijos
įstaigų
vertinimo
ataskaitų
skaičius, vnt
4.7. Laiku
sumokėtas EA
nario mokestis

Taip

Taip

5. Dalyvavimas
Akreditavimo ir
licencijavimo įstaigų
forumo (toliau - FALB)
veikloje

FALB
posėdžiai,
kuriuose
dalyvauta,
skaičius, vnt.

2

2

6. NAB specialistų
kvalifikacijos kėlimas

Apmokytų
darbuotojų
skaičius

8

15

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudoji
mas

Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM
Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM

14 350

12 638

12 638

2 561

2 561

2 561

Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM

800

800

791

14
Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (arba) indėlio vertinimo
kriterijus
pavadinimas ir planas faktas
mato vienetas

Finansavimo
šaltinis

7. Ilgalaikio turto
įsigijimas

Įsigytas
ilgalaikis turtas
(kopijavimo –
spausdinimo
aparatas), vnt.

1

0

8. NAB turto
pervežimas,
organizuojant
persikraustymą į T.
Kosciuškos g. 30,
Vilnius

Organizuotas
NAB turto
pervežimas

1

1

Valstybės
biudžeto
lėšos –
pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM
Valstybės
biudžeto
lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM

Iš viso
Iš jo:
Valstybės biudžeto lėšos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžeto lėšos – pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžeto lėšos – viršplaninės pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
___________________

Asignavimai (Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

faktinis
panaudoji
mas

5 793

5 793

5 324

1 000

1 000

1 000

482 888

501 555

499 177

259 880
217 216
5 792

261 180
234 216
6 159

260 427
232 591
6 159

15
2 priedas
NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2015 METAIS
Eil.
Nr.

Priemonės (veiklos) pavadinimas

1
1.

2
Įgyvendinti valstybės politiką akreditacijos
srityje (vykdoma per Nacionalinį akreditacijos
biurą prie Ūkio ministerijos), valstybės biudžeto
lėšos, iš jų:
asignavimai išlaidoms
iš jų: darbo užmokesčiui
asignavimai turtui įsigyti
Įgyvendinti valstybės politiką akreditacijos
srityje (vykdoma per Nacionalinį akreditacijos
biurą prie Ūkio ministerijos), pajamų įmokos,
iš jų:
asignavimai išlaidoms
iš jų: darbo užmokesčiui
asignavimai turtui įsigyti

1.1.
1.1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.1.1.
2.2.

Ataskaitinio
laikotarpio
planas, įskaitant
patikslinimą
(Eur)
3
261 180

261 180
157 505
0
240 375

Įvykdymas
(kasos
išlaidos,
Eur)
4
260 427

260 427
157 141
0
238 750

194 035
194 008
40 547
39 418
5 793
5 323
__________________________________

Nuokrypis
(4 – 3)

Įvykdymo
procentas

Asignavimų
nepanaudojimo
priežastys

5

6

7

753

99,7

753
364
0
1 625

99,7
99,8
0
99,3

27
1129
470

99,9
97,2
91,9

