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I. 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:
Algirdo 31, 03219 Vilnius,
Tel.: 8 5 213 61 53,
Faks.: 8 5 213 61 53,
El. paštas: info@nab.lt.
Biuras yra:
•

nacionalinė akreditacijos įstaiga,

•

Europos akreditacijos organizacijos (EA) tikrasis narys

•

EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras bandymų ir kalibravimo

laboratorijų, darbuotojų, gaminių, ir vadybos sistemų bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse
•

Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB), įsteigto pagal

reglamentą (EB) Nr. 1221/2009, narys.
Toks Biuro statusas užtikrina jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos tarptautinį
pripažinimą.
Biuro misija – tobulinti ir plėtoti akreditacijos sistemą pagal Europos ir kitus
tarptautinius dokumentus.
Vykdydamas savo misiją, Biuras:
•

įvertina ir akredituoja atitikties įvertinimo įstaigas (bandymų ir kalibravimo

laboratorijas, produktų, vadybos sistemų ir darbuotojų sertifikavimo įstaigas, kontrolės įstaigas ir
atlieka jų veiklos priežiūrą.
•
funkcijas.

atlieka Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės institucijos
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Finansinis planas
2012 metais Biuro veikloms įgyvendinti, patvirtintas 1307,2 tūkst. Lt finansinis planas.
Departamento prašymu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Strateginio planavimo
grupės sprendimu, patikslintas finansinis planas sudarė 1371,3 tūkst. Lt.
Finansinis planas buvo patikslintas dėl šių priežasčių:
•

55,0 tūkst. litų buvo padidintas pajamų įmokų planas, kadangi gauta viršplaninių
pajamų įmokų už atliktus akreditavimo darbus už kuriuos reikėjo apmokėti
techniniams ekspertams.

•

10,0 tūkst. litų buvo skirta papildomai paslaugoms, t.y. naujų dokumentų valdymo ir
finansinės apskaitos kompiuterinių programų įdiegimui.

1 pav. 2012 metų patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. Lt

Žmogiškieji ištekliai.
2012 metų pradžioje Biurui buvo patvirtinta 12 pareigybių. 2012 m. gruodžio 31 d. faktiškai
dirbo 11 darbuotojų (laisva direktoriaus pareigybė).
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II. 2012 METAIS ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Biuro strateginis tikslas – užtikrinti, kad akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų –
sertifikavimo ir kontrolės įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų – veikla būtų
pripažįstama tarptautiniu lygiu.
1 lentelė
Strateginio tikslo rodiklis
Pagal Europos Sąjungos ir kitų dokumentų
reikalavimus akredituotų atitikties
įvertinimo įstaigų dalis nuo pateikusiųjų
paraiškas, proc.

2012 metų
Planas
Faktas
100
100
akredituoti visas AĮĮ,
(viso 177 AĮĮ,17 naujų
pateikusias paraiškas,
akredituota 2012m. )
nustatytais terminais

Biuras, siekdamas užtikrinti akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų
tarptautinį pripažinimą, visas pageidaujančias akredituotis atitikties įvertinimo įstaigas akreditavo
pagal Europos Sąjungos ir kitų dokumentų reikalavimus (nes tik tokių atitikties įvertinimo įstaigų
veikla yra pripažįstama kitose šalyse; taip pat, tuo užtikrinama, kad įstaigos yra lygiavertės su kitų
šalių nacionalinių akreditacijos įstaigų akredituotomis atitikties įvertinimo įstaigomis ir yra
konkurencingos vidaus ir užsienio rinkose).
Biuras užtikrino, kad būtų savalaikiai įgyvendinti nauji tarptautinių ir Europos dokumentų,
reglamentuojančių akreditavimą, reikalavimai - pastoviai teikė būtiną informaciją apie naujus
reikalavimus atitikties įvertinimo įstaigoms ir įgyvendino reikalavimus akreditavimo procese (nauji
standartai, EA vadovai ir pan.).
2012 metais buvo užbaigti akreditavimo darbai vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų pagal
LST EN ISO/IEC 17021:2011 standartą, parengtos ir pradėtos įgyvendinti priemonės perėjimui prie
naujų standartų kontrolės įstaigoms ir darbuotojų sertifikavimo įstaigoms.
Svarbiausi veiklos rezultatai
2 lentelė
Svarbiausių veiklų įgyvendinimo
rodikliai
Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų
skaičius

2012 metų
Planas
160

Faktas
177

Nacionalinis akreditacijos biuras užtikrino pastovų akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų
skaičiaus augimą (kasmet pasiekiamas vidutiniškai 10 proc. atitikties įvertinimo įstaigų skaičiaus
didėjimas). 2012 metais akredituotų įstaigų skaičius pasiekė 177.
2012 metais Biuras:
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•

akreditavo pirmą kartą 17 naujų atitikties įvertinimo įstaigų (6 naujos bandymų
laboratorijos, 10 kontrolės įstaigų ir 1 vadybos sistemų sertifikavimo įstaiga darbų
saugos srityje);

•

išplėtė 45 atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo sritis (33 bandymų laboratorijos, 7
kalibravimo laboratorijos, 2 kontrolės įstaigos, 3 produktų sertifikavimo įstaigos ir 3
vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos);

•

pakartotinai akreditavo 22 įstaigas (14 bandymų laboratorijų, 3 kalibravimo
laboratorijos, 1 kontrolės įstaiga ir 2 produktų sertifikavimo įstaigos);

•

atliko priežiūros įvertinimus 114 įstaigų (57 bandymų laboratorijos, 14 kalibravimo
laboratorijų, 32 kontrolės įstaigos, 6 produktų sertifikavimo įstaigos, 2 vadybos
sistemų sertifikavimo įstaigos ir 3 darbuotojų sertifikavimo įstaigos).

Be to, Biuras atliko 8 įstaigų, kurios yra paskelbtosios atlikti atitikties įvertinimo procedūras
pagal techniniais reglamentais perimtas Europos Sąjungos direktyvas, priežiūros įvertinimus ir
akreditavimo srities plėtimą, ir taip sudarė sąlygas gamintojams privalomas atitikties įvertinimo
procedūras atlikti Lietuvoje su mažesnėmis sąnaudomis ir per trumpesnį laiko tarpą.

2. pav. Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius 2000-2012 m.
Biuras akredituoja visų rūšių atitikties įvertinimo įstaigas, todėl visos pageidaujančios būti
akredituotomis šią paslaugą gauna Lietuvoje. Didžiausią poreikį būti akredituotomis išreiškė
bandymų laboratorijos (jų paslaugomis naudojasi sertifikavimo ir kontrolės įstaigos), kontrolės
įstaigos daugiausia dirbančios reglamentuojamoje srityje ir kalibravimo laboratorijos teikiančios
metrologines paslaugas bandymų ir kontrolės įstaigoms. Detalesni duomenys pavaizduoti 3 pav.
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3 pav. 2012 m. pasiektas akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius pagal rūšis

Svarbiausias 2012 m. darbas
Biuras, siekdamas užtikrinti jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų
tarptautinį pripažinimą turi atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17011 reikalavimus, kuris taikomas
visoms nacionalinėms akreditacijos įstaigoms. 2012 metais Biuras peržiūrėjo norminius, vadybos
sistemos ir kitus dokumentus, reglamentuojančius atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimą; parengė
ir pateikė EA sekretoriatui būtiną informaciją.
EA paskirta ekspertų grupė, siekdama įsitikinti kaip Biuras tenkina reikalavimus, keliamus
EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statuso palaikymui, Biuro veiklą vertins 2013
metų balandžio mėnesį
KITA SVARBI INFORMACIJA
2012 metais, be aukščiau įvardintų darbų, Biuras:
•

įsigaliojus naujai Biuro nuostatų redakcijai (patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1548) peržiūrėjo akreditacijos
skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus;

•

parengė ir patvirtino naują Akreditacijos tarybos nuostatų redakciją ir atnaujintą
Akreditacijos tarybos sudėtį;

•

patvirtino naują Šakos akreditacijos komiteto nuostatų redakciją;
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•

peržiūrėjo ir išvertė į anglų kalbą akreditacijos dokumentus (AD), reglamentuojančius
visų rūšių atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimą;

•

patvirtino Vidaus tvarkos taisyklių ir Darbo reglamento naują redakciją.

Biuras, kaip nacionalinė akreditacijos įstaiga, užtikrindama EA Daugiašalio pripažinimo
signataro statuso palaikymą, privalo dalyvauti šios organizacijos veikloje. 2012 metais Biuro
specialistai dalyvavo šios organizacijos sertifikavimo, kontrolės įstaigų, laboratorijų, horizontalaus
harmonizavimo komitetų, Šiaurės ir Baltijos šalių akreditacijos specialistų grupės posėdžiuose ir
EA Generalinėse Asamblėjose. Iš viso dalyvauta ir išsakyta nuomonė 13 renginių.
Akreditavimo procese dalyvaujančių specialistų kompetencija yra vienas iš būtinų
reikalavimų. 2012 metais:
• kvalifikaciją tobulino 15 naujų techninių ekspertų, kurie Biuro ekspertų grupėse
vertina atitikties įvertinimo įstaigas (iš viso Biuras samdo 128 įvairių sričių
specialistus kaip techninius ekspertus);
• 10 Biuro darbuotojų kvalifikaciją tobulino naujų reikalavimų, keliamų vadybos
sistemų auditavimui, srityje;
• 2

darbuotojai

dalyvavo

EA

organizuotuose

mokymuose

naujų

standartų,

reglamentuojančių kontrolės įstaigų ir darbuotojų sertifikavimo įstaigų akreditavimą.
Biuras įsigijo 2 komplektus (4 vienetus) kompiuterinės įrangos. Diegiama elektroninio
dokumentų valdymo DocLogix sistema. Įdiegta ir įsisavinta buhalterinės apskaitos programa DB
APSKAITA, įdiegta NAVISION programa.
Nežiūrint į tai, kad 2012 metų veiklos plano rodikliai pasiekti, ypač padidėjo darbo krūvis
vadovaujantiems ekspertams, kadangi atleidus iš užimamų pareigų, jiems patiems prašant,
vadovaujančius ekspertus, akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų priežiūrą ir pageidaujančias
akredituotis įstaigas turėjo perimti kiti vadovaujantys ekspertai. Nuo 2011 m. gruodžio 13 d. laisva
direktoriaus pareigybė.

Nacionalinio akreditacijos biuro prie
Ūkio ministerijos l. e. direktoriaus pareigas

Danutė Janulionienė

SUDERINTA
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo
departamento direktorius

Gvidas Kerušauskas
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PRIEDAI

1 priedas

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos 2012 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita pagal veiklas, vertinimo kriterijus ir vykdymo terminus
Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas
05-03-01-18.
Valstybės politikos
įgyvendinimas
akreditacijos srityje
(vykdoma per
Nacionalinį
akreditacijos biurą
prie Ūkio
ministerijos)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas ir
planas faktas
mato vienetas

1. Kokybės sistemos
naujų dokumentų
rengimas ir galiojančių
dokumentų pakeitimas
pagal vidaus audito ir
vadovybės sprendimus
2. Atitikties įvertinimo
įstaigų vertinimas pagal
vietoje pateiktas
paraiškas ir priežiūros
planą:
bandymų ir kalibravimo
laboratorijų,
sertifikavimo įstaigų,
kontrolės įstaigų

Parengtų kokybės
sistemos
dokumentų
skaičius

10

16

Įstaigų, kuriose
atlikti įvertinimai,
skaičius

160

162

3. Vietoje paraiškas
pateikusių atitikties
įvertinimo įstaigų ir
planinių priežiūrų
įvertinimo rezultatų

Priimtų sprendimų
dėl įstaigų
akreditavimo
skaičius

Finansavimo
šaltinis

pirminis
planas
valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM;

160

162

Asignavimai, tūkst. Lt
patikslintas
planas

faktas

40,0

40,0

40,0

927,2
Iš jų:
372,0

990,1

987,7

379,9

377,5

valstybės
biudžeto lėšos –
pajamų įmokos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

555,2

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

85,0

610,2

85,0

610,2

85,0

Komentaras

Įsigaliojus naujiems Biuro
nuostatams bei EA
dokumentams buvo
peržiūrėta ir parengt naujos
redakcijos dokumentų
daugiau negu planuota
10,0 tūkst. litų buvo skirta
papildomai paslaugoms, t.y.
naujų dokumentų valdymo
ir finansinės apskaitos
kompiuterinių programų
įdiegimui.
55,0 tūkst. litų buvo
padidintas pajamų įmokų
planas, kadangi gauta
viršplaninių pajamų įmokų
už atliktus akreditavimo
darbus už kuriuos reikėjo
apmokėti techniniams
ekspertams.
Planinis rodiklis viršytas,
nes buvo pateikta daugiau
paraiškų negu planuota
Planinis rodiklis viršytas,
nes buvo pateikta daugiau
paraiškų vertinimui negu
planuota
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

analizė ir sprendimai dėl
akreditavimo
4. Dalyvavimas Europos
akreditacijos
organizacijos (toliau –
EA) veikloje

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas ir
planas faktas
mato vienetas

1. EA ekspertų
grupei įvertinti
(pagal EA
dokumentą EA2/02) pateikti NAB
veiklos
dokumentai
2. EA Generalinės
asamblėjos
renginių, kuriuose
dalyvauta, skaičius

taip

taip

2

2

3. EA Daugiašalių
pripažinimo
susitarimų
komiteto (MAC) ir
Horizontalaus
harmonizavimo
komiteto (HHC )
posėdžių, kuriuose
dalyvauta, skaičius

4

4

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis
planas

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

192,0

patikslintas
planas

faktas

192,0

192,0

Komentaras

EA Generalinė Asamblėja
vyko du karus per metus.
Buvo svarstyta priimtos
rezoliucijos dėl naujų
dokumentų įsigaliojimo,
pritarta EA komitetų
pirmininkų ataskaitoms
patvirtintos vidaus audito
bei finansinės ataskaitos ir
aptarta sekančių metų
veiklos prioritetai.
EA MAC komiteto
posėdžiuose svarstyta
ataskaitos dėl akreditacijos
įstaigų, esančių ar
pageidaujančių tapti EA
Daugiašalių pripažinimo
susitarimų signatarais ir
priimti sprendimai dėl jų
statuso. HHC komitete
svarstyti horizontalaus
taikymo dokumentų
reikalavimai, aptarta
paskelbtųjų (notifikuotų)
įstaigų akreditavimo
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

5. NAB specialistų ir

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas ir
planas faktas
mato vienetas

4. EA komitetų
posėdžių
(sertifikavimo
įstaigų, kontrolės
įstaigų,
laboratorijų ir
akreditacijos
įstaigų) ir
Akreditacijos
įstaigų forumų
(FALB), kuriuose
dalyvauta, skaičius

8

8

5. Išsakyta
Lietuvos pozicija,
skaičius

12

12

6. Laiku sumokėtas taip
mokestis už
dalyvavimą EA

Taip

Apmokytų

11

5

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis
planas

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM
valstybės

patikslintas
planas

Komentaras

faktas

48,0

48,0

48,0

5,0

7,1

7,1

kriterijai ir jų įgyvendinimo
ypatumai.
Atitinkamuose EA
komitetuose svarstyti
klausimai, susiję su
bandymų ir kalibravimo
laboratorijų, kontrolės
įstaigų bei įvairių sričių
sertifikavimo įstaigų
(produktų, procesų,
vadybos sistemų)
akreditavimu, ypač
akcentuojant klausimus,
susijusius su naujų
dokumentų reikalavimų
įgyvendinimu
Išsakyta Lietuvos pozicija
dėl naujų dokumentų,
taikomų akreditavimui,
projektų, dėl reikalavimų,
taikomų paskelbtosioms
įstaigoms, dėl narystės EA
mokesčių, priklausomai
nuo šalies lygio bei
sprendimų dėl
akreditacijos įstaigoms
Daugiašalių pripažinimo
susitarimų signataro statuso
palaikymo.
2012 m. kovo 29 d.
pavedimas Nr.132
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

ekspertų kvalifikacijos
kėlimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas ir
planas faktas
mato vienetas

Finansavimo
šaltinis

biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM
6. Kompiuterinės įrangos Įsigytos
4
4
valstybės
įsigijimas
kompiuterinės
biudžeto lėšos,
įrangos skaičius
asignavimų
valdytoja – ŪM
Iš viso
Iš jų:
Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžetas – pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Valstybės biudžetas – viršplaninės pajamų įmokos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
_________________________________

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis
planas

Komentaras

patikslintas
planas

faktas

9,1

9,1

1 307,2

1371,3

1368,9

752,0
450,0
105,2

761,1
505
105,2

758,7
505
105,2

darbuotojų skaičius

10,0
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2 priedas
Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos prie Ūkio ministerijos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimas 2012 m.
Eil.
Nr.

Priemonės (veiklos) pavadinimas

1
1.

2
Valstybės politikos įgyvendinimas
akreditacijos srityje (vykdoma per
Nacionalinį akreditacijos biurą prie
Ūkio ministerijos), valstybės
biudžeto lėšos, iš jų:
asignavimai išlaidoms
iš jų: darbo užmokesčiui
asignavimai turtui įsigyti
Valstybės politikos įgyvendinimas
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
patikslinimus
3
761,1

Įvykdymas
(kasinės
išlaidos)

Nuokrypis
(4 - 3)

Įvykdymo
%

Asignavimų nepanaudojimo priežastys

4
758,7

5
-2,4

6
99,7

7
____________

752,0
446,0
9,1
610,2

749,7
444,4
9,0
610,2

-2,3
-1,6
-0,1
0

99,7
99,6
98,9
100

____________

610,2
70,0
-

610,2
0
100
70,0
0
100
______________________________

