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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 (toliau - EA) tikrasis narys;

-

EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras bandymų ir kalibravimo
laboratorijų, asmenų, produktų 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 Sąjungos ir
kitus tarptautinius dokumentus.
Vykdydamas savo misiją, Biuras įgyvendina šias svarbiausias funkcijas:
-

įvertina ir akredituoja atitikties įvertinimo įstaigas (bandymų ir kalibravimo
laboratorijas, produktų, vadybos sistemų ir asmenų sertifikavimo įstaigas,
kontrolės įstaigas) ir atlieka jų veiklos priežiūrą;

-

atlieka geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės
institucijos funkcijas.

Finansinis planas
2013 metais Biuro veiksmams vykdyti patvirtintas 1400,0 tūkst. Lt finansinis planas (Ūkio
ministro 2013 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 4-342).
Patikslintas finansinis planas sudarė 1401,2 tūkst. Lt.
Finansinis planas buvo patikslintas (2013 m. gruodžio 10 d. ūkio ministro įsakymu “Dėl
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-1155 „Dėl Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos 2013–2015 metų strateginio veiklos plano ir vertinimo kriterijų
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techninių priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 4-1065) 1,2 tūkst. litų, kurie buvo papildomai
skirti 2 judriojo ryšio telefonams įsigyti.
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1 pav. 2013 metų patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. Lt

Žmogiškieji ištekliai
2013 metų pradžioje Biurui buvo patvirtintas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius, kuris sudarė 12 pareigybių; metų pabaigoje šis
skaičius buvo padidintas iki 13 pareigybių (Ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 41050). 2013 m. gruodžio 31 d. Biure faktiškai dirbo 11 darbuotojų (laisvai vyriausiojo specialisto
pareigybei paskelbtas konkursas ir nustatyta tvarka atliekamos procedūros, o naujai steigiamai
pareigybei, Ūkio ministerijos nustatyta, tvarka derinami dokumentai).

II. 2013 METAIS BIURO VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Biuro strateginis tikslas – užtikrinti, kad akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų
(AĮĮ) – 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 akredituoti, proc.

2013 metų
Planas

Faktas

100

100
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Biuras, siekdamas užtikrinti akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų
tarptautinį pripažinimą, visas, pageidaujančias būti akredituotomis atitikties įvertinimo įstaigas,
akreditavo pagal Europos Sąjungos ir kitų dokumentų reikalavimus: 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.
Svarbiausi veiklos rezultatai
2 lentelė
Svarbiausių veiklų įgyvendinimo
rodikliai
Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų
skaičius

2013 metų
Planas
170

Faktas
180
(2013 m. 6 iš jų akredituotos
pirmą kartą)

Biuras užtikrino pastovų akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičiaus augimą. 2013
metais akredituotų įstaigų skaičius pasiekė 180 (palyginimui: 2010 m. buvo akredituotos 153
atitikties įvertinimo įstaigos).

2. pav. Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius 2000-2013 m.
Biuras akredituoja visų rūšių atitikties įvertinimo įstaigas, todėl visos įstaigos,
pageidaujančios būti akredituotos, šią paslaugą gauna Lietuvoje. Didžiąją dalį akredituotų
atitikties įvertinimo įstaigų sudarė bandymų laboratorijos (jų paslaugomis naudojasi
sertifikavimo ir kontrolės įstaigos), kontrolės įstaigos, dirbančios reglamentuojamoje srityje, ir
kalibravimo laboratorijos, teikiančios metrologines paslaugas bandymų ir kontrolės įstaigoms.
Detalesni duomenys pavaizduoti 3 pav.
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3 pav. 2013 m. pasiektas akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius pagal rūšis

Svarbiausi 2013 m. darbai
Biuras, siekdamas užtikrinti jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų
tarptautinį pripažinimą, turi atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17011, kuris taikomas visoms
nacionalinėms akreditacijos įstaigoms, reikalavimus ir išlaikyti jau pasiektą EA Daugiašalių
pripažinimo susitarimų signataro statusą. EA paskirta ekspertų grupė, siekdama įsitikinti, kad
Biuras tenkina nustatytus reikalavimus, jo veiklą vertino 2013 metų balandžio 22–26 d. ir
birželio 17–19 d.. Šis vertinimas buvo numatytas kaip svarbiausias 2013 metų Biuro darbas. Iki
įvertinimo datos Biuras atliko visus parengiamuosius darbus, kurie būtini tinkamam EA ekspertų
grupės darbui užtikrinti. Siekiant įgyvendinti įvertinimo metu pateiktus pasiūlymus Biuras
parengė priemonių planą, įgyvendino plane numatytas priemones ir pateikė atitinkamą
informaciją bei atliktus veiksmus patvirtinančius dokumentus.
Per ataskaitinį laikotarpį Biuras vykdė metiniame plane numatytus darbus.
Biuras užtikrino, kad būtų savalaikiai įgyvendinti nauji tarptautinių ir Europos
dokumentų, reglamentuojančių akreditavimą, reikalavimai: periodiškai teikė būtiną informaciją
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apie naujus reikalavimus atitikties įvertinimo įstaigoms ir perkėlė bei įdiegė naujų reikalavimų
nuostatas į akreditavimo procesą.
2013 metais buvo užbaigti pasirengimo darbai akreditavimui pagal naujus standartus:
-

kontrolės įstaigų akreditavimui pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020:2012;

-

asmenų sertifikavimo įstaigų akreditavimui pagal LST EN ISO/IEC 17024:2012;

-

produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimui pagal LST EN ISO/IEC 17065:2012.
Biuras:
• įgyvendindamas Ūkio ministerijos vidaus audito 2012 m. gruodžio 11 d. ataskaitoje
Nr, (5.2-03)-107-15 pateiktas rekomendacijas, parengė Nacionalinio akreditacijos
biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų,
sertifikavimo ir kontrolės įstaigų akreditavimo monopolinių kainų nustatymo
tvarkos projektą ir, suderinęs su Konkurencijos taryba, pateikė Ūkio ministerijai
tvirtinti;
• parengė ir patvirtino naują Akreditacijos tarybos nuostatų redakciją ir atnaujintą
Akreditacijos tarybos sudėtį;
• siekdamas užtikrinti tinkamą naujų standartų (LST EN ISO/IEC17020:2012, LST
EN ISO/IEC17024:2012, LST EN ISO/IEC17065:2012), reglamentuojančių
kontrolės ir produktų bei asmenų sertifikavimo įstaigoms taikomus reikalavimus,
nuostatų įgyvendinimą, parengė atitinkamus dokumentus.
Biuras nuosekliai vykdė pageidaujančių būti akredituotomis naujų atitikties įvertinimo

įstaigų akreditavimo procedūras, periodinius akredituotų įstaigų vertinimus (atliko 161 vertinimą
atitikties įvertinimo įstaigose).
2013 metais Biuras:
•

akreditavo pirmą kartą 6 naujas atitikties įvertinimo įstaigas (4 bandymų
laboratorijas, 1 kontrolės įstaigą ir 1 produktų sertifikavimo įstaigą);

•

išplėtė 34 atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo sritis (26 bandymų laboratorijų,
2 kalibravimo laboratorijų, 2 kontrolės įstaigų, 2 produktų sertifikavimo įstaigų ir 2
vadybos sistemų sertifikavimo įstaigų);

•

pakartotinai akreditavo 26 įstaigas (12 bandymų laboratorijų, 3 kalibravimo
laboratorijas, 8 kontrolės įstaigas, 1 produktų sertifikavimo įstaigą, 1 vadybos
sistemų sertifikavimo įstaigą ir 1 darbuotojų sertifikavimo įstaigą);

•

atliko priežiūros įvertinimus 97 įstaigų (57 bandymų laboratorijų, 9 kalibravimo
laboratorijų, 23 kontrolės įstaigų, 3 produktų sertifikavimo įstaigų, 3 vadybos
sistemų sertifikavimo įstaigų ir 2 darbuotojų sertifikavimo įstaigų).

Be to, Biuras atliko 16 įstaigų, kurios yra paskelbtosios atlikti atitikties įvertinimo
procedūras pagal techniniais reglamentais perimtas Europos Sąjungos direktyvas, priežiūros
įvertinimus ir akreditavimo sričių plėtimus ir taip sudarė sąlygas gamintojams privalomas
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atitikties įvertinimo procedūras atlikti Lietuvoje su mažesnėmis sąnaudomis ir per trumpesnį
laiko tarpą. Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB, per ataskaitinį laikotarpį paskelbtosios atitikties įvertinimo įstaigos (10 atitikties
įvertinimo įstaigų) buvo įvertintos ir akredituotos minėto reglamento atitikčiai.
Per ataskaitinį laikotarpį Biuro specialistai išanalizavo atitikties įvertinimo įstaigų
vertinimo ekspertų grupių dokumentus (ataskaitas, informaciją apie korekcinių veiksmų
įgyvendinimą ir su tuo susijusius

dokumentus, palyginamųjų bandymų ataskaitas,

rekomendacijas dėl įvertinimo rezultatų) ir priėmė 170 sprendimų dėl įvertintų įstaigų
akreditavimo, akreditavimo patvirtinimo, akreditavimo srities išplėtimo ar susiaurinimo.
Biuras, kaip nacionalinė akreditacijos įstaiga, užtikrindama EA Daugiašalio pripažinimo
signataro statuso palaikymą, privalo dalyvauti EA veikloje. 2013 metais Biuro specialistai
dalyvavo:
• šios organizacijos sertifikavimo, kontrolės įstaigų, laboratorijų komitetų, Šiaurės ir
Baltijos šalių akreditacijos specialistų grupės posėdžiuose ir EA Generalinėse
Asamblėjose (iš viso dalyvauta ir išsakyta nuomonė 13 renginių);
• EA paskirtos ekspertų grupės darbe vertinant Latvijos nacionalinę akreditacijos
įstaigą;
• EA darbo grupių, nagrinėjančių nacionalinių akreditacijos įstaigų tarpusavio
vertinimo ataskaitas ir kitus susijusius dokumentus, darbe. Išanalizuoti Austrijos ir
Portugalijos akreditacijos įstaigų vertinimo dokumentai ir pateiktos atitinkamos
išvados.
Taip pat Biuro atstovai dalyvavo standartizacijos technikos komitetų (TK 24 Kokybė ir
TK 36 Aplinkos apsauga) bei atitinkamų darbo grupių veikloje (teikė išvadas dėl naujų standartų
projektų, atliko naujų standartų vertimus ir kt.).
2013 m. spalio 28–30 dienomis Biuras organizavo Akreditavimo ir leidimus išduodančių
įstaigų forumo (FALB) posėdį. Jame dalyvavo visų Europos nacionalinių akreditacijos įstaigų,
Europos Komisijos atstovai. Tuo pačiu metu vyko ir EA darbo grupės aplinkos apsaugos srityje
posėdis, kurio organizatorius ir dalyvis buvo Biuras.
Akreditavimo procese dalyvaujančių specialistų reikiamos kompetencijos užtikrinimas ir
jos nuolatinis tobulinimas yra vienas iš būtinų reikalavimų. 2013 metais:
•

apmokyta 10 naujų techninių ekspertų, kurie Biuro ekspertų grupėse vertina
atitikties įvertinimo įstaigas (iš viso Biuras samdo 138 įvairių sričių
specialistus kaip techninius ekspertus ir ekspertus);

•

10 Biuro darbuotojų kvalifikaciją tobulino naujų standartų, taikomų atitikties
įvertinimo įstaigų reikalavimų, srityje;
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•

1 Biuro darbuotoja dalyvavo stažuotėse Estijos akreditacijos įstaigoje
vertinant medicinos laboratorijas bei baigė kokybės vadybos sistemos vidaus
auditorių mokymus;

•

2 darbuotojai dalyvavo naujų standartų, reglamentuojančių produktų
sertifikavimo įstaigų akreditavimą, EA organizuotuose mokymuose;

•

Biuro specialistai atliko Biuro samdomų techninių ekspertų mokymus
produktų, asmenų, sertifikavimo įstaigų ir kontrolės įstaigų vertinimui
(dalyvavo 36 techniniai ekspertai).

Biuras organizavo visų Biuro samdomų techninių ekspertų (dalyvavo 83 techniniai
ekspertai) metinį susirinkimą ir pravedė jų mokymus aktualiais atitikties įvertinimo įstaigų
akreditavimo klausimais.
III. KITA INFORMACIJA
2013 m. Biure atnaujinta kompiuterinė įranga. Diegiama dokumentų valdymo sistema
DocLogix bei finansų valdymo sistema NAVISION.
2013 metais Biuro veiklos plano rodiklių reikšmės pasiektos, tačiau, dėl naujų norminių
dokumentų įsigaliojimo ir dėl Biuro darbuotojų, atliekančių vadovaujančiųjų ekspertų funkcijas,
kaitos, ženkliai padidėjo darbų apimtys (vienam vadovaujančiam ekspertui tenka virš 20 įvairių
rūšių atitikties įvertinimo įstaigų, dirbančių įvairiose veiklos srityse).
Nacionalinio akreditacijos biuro prie
Ūkio ministerijos direktorius

Jurgis Šarmavičius

SUDERINTA
Ūkio viceministrė

Rasa Noreikienė

Ūkio ministerijos
Europos Sąjungos reikalų koordinavimo
departamento direktorius

Gvidas Kerušauskas

Programinio valdymo skyriaus vedėja

Inga Steponavičienė
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PRIEDAI

1 priedas

Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos 2013 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

1. Naujų vadybos
sistemos dokumentų
rengimas ir
galiojančių
dokumentų
pakeitimas pagal
naujus teisės aktus,
išorės ir vidaus audito
ir vadovybės
vertinamosios
analizės sprendimus

2. Atitikties įvertinimo
įstaigų vertinimas pagal
vietoje pateiktas
paraiškas ir priežiūros
planą:
bandymų ir kalibravimo
laboratorijų,
sertifikavimo įstaigų,
kontrolės įstaigų

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijų
pavadinimas ir
planas faktas
mato vienetas
Parengtų kokybės
sistemos
dokumentų skaičius

10

12

Įstaigų, kuriose
atlikti įvertinimai,
skaičius

152

161

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis patikslintas
planas
planas

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM;
valstybės
biudžeto lėšos –

40,0

Komentaras

faktas

40,0

40,0

1010,0
Iš jų:
420,0

1008,1

974,8

418,1

412,7

510,0

510,0

482,1

Įsigaliojus kontrolės ir
sertifikavimo įstaigų naujoms
standartų versijoms,
reglamentuojančioms
reikalavimus kontrolės ir
sertifikavimo įstaigoms,
atlikti atitinkamų vadybos
sistemos dokumentų keitiniai.
Europos akreditacijos
organizacijos (EA) ekspertų
grupės pasiūlymų
įgyvendinimui peržiūrėti ir
atlikti akreditavimo veiklą
reglamentuojančių
dokumentų keitiniai bei
parengtos naujos galiojančių
dokumentų redakcijos tam
tikrose srityse (kalibravimo
laboratorijų, akreditacijos
tarybos ir kt.)
1,2 tūkst. litų buvo skirta
judriojo ryšio telefonams
įsigyti;
2 ekspertai iš EA ekspertų
grupės nepateikė kelionės
dokumentų, todėl sutaupyta 5
tūkst. Lt.
Sutaupyta lėšų, skirtų Biuro
samdomų ekspertų darbo
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis patikslintas
planas
planas

faktas

pajamų įmokos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

3. Vietoje paraiškas
pateikusių atitikties
įvertinimo įstaigų ir
planinių priežiūrų
įvertinimo rezultatų
analizė ir sprendimai dėl
akreditavimo
4. Dalyvavimas Europos
akreditacijos
organizacijos (toliau –
EA) veikloje

Priimtų sprendimų
dėl įstaigų
akreditavimo
skaičius

1. EA ekspertų
grupės tarpusavio
vertinimo metu
pateiktų nurodymų
(pagal EA
dokumentą EA-2/02)
įgyvendinimas,
priemonių planas
2. EA Generalinės
asamblėjos
renginių, kuriuose
dalyvauta, skaičius

Komentaras

apmokėjimui

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

80,0

80,0

80,0

152

170

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

80,0

80,0

80,0

Kadangi vertinimų atlikta
daugiau negu planuota, todėl
atitinkamai daugiau priimta
sprendimų dėl atitikties
įvertinimo įstaigų
akreditavimo

1

1

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

180,0

180,0

180,0

EA ekspertų grupės
pasiūlymų įgyvendinimui
parengtas planas,
įgyvendintos numatytos
priemonės ir EA ekspertų
grupei pateikta ataskaita apie
tai

2

2

EA Generalinė Asamblėja
vyko du karus per metus.
Buvo svarstyta ir priimtos
rezoliucijos dėl naujų
dokumentų įsigaliojimo,
pritarta EA komitetų
pirmininkų ataskaitoms
patvirtintos vidaus audito bei
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis patikslintas
planas
planas

Komentaras

faktas
finansinės ataskaitos ir
aptarta sekančių metų
veiklos prioritetai

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

2

1

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

7

7

5. Išsakyta NAB
pozicija, skaičius

11

12

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
nebuvo dalyvauta dėl
renginio ir Biuro veiklos
vertinimo datos sutapimo
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 bei
sprendimų dėl akreditacijos
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės kodas
ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

6. Laiku sumokėtas
mokestis už
dalyvavimą EA

taip

Taip

5. Akreditavimo ir
leidimus išduodančių
įstaigų forumo (FALB
posėdžių
organizavimas
6. NAB specialistų
kvalifikacijos kėlimas

Posėdžių skaičius

1

1

Apmokytų
darbuotojų skaičius

9

12

7. NAB telefoninio
tinklo modernizavimas

Pertvarkytas NAB
telefoninis tinklas

1

Pertvarkytas NAB
internetinis puslapis

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai, tūkst. Lt
pirminis patikslintas
planas
planas

Komentaras

faktas
įstaigoms Daugiašalių
pripažinimo susitarimų
signataro statuso palaikymo
2013 m. kovo 18 d.
pavedimas Nr.601

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM
valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

50,0

50,0

50,0

13,0

13,0

13,0

2013 m. spalio 28-30
dienomis vyko posėdis
Vilniuje

valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja – ŪM
valstybės
biudžeto lėšospajamų įmokos,
asignavimų
valdytoja – ŪM

7,0

10,1

7,9

20,0

5,0

1,7

15,0

0

Dėl didelio darbo krūvio
nesuspėta dalyvauti visuose
numatytuose kvalifikacijos
kėlimo kursuose
Remiantis specialistų
pasiūlymais atsisakyta
modernizuoti telefoninį
tinklą. Įsigytas skeneris.
Planas patikslintas IV ketv.,
todėl veiksmas (įskaitant
viešuosius pirkimus)
neužbaigtas

1400,0

1401,2

1347,4

790,0
530,0
80,0

791,2
530,0
80,0

783,6
483,8
80,0

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)
_________________________________
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2 priedas
Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimas 2013 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
741,2

Įvykdymas
(kasinės
išlaidos)

Nuokrypis
(4 - 3)

Įvykdymo
%

Asignavimų nepanaudojimo priežastys

4
733,6

5
7,6

6
99,0

7
2 ekspertai iš EA nepateikė kelionės dokumentų, todėl
sutaupyta 5,0 tūkst. Lt;
Dėl didelio darbo krūvio nesuspėta dalyvauti
kvalifikacijos kėlimo kursuose, sutaupyta 2,2 tūkst. litų

741,2
457,0
0
530

733,6
457,0
0
483,8

7,6
0
0
46,2

99,0
0
0
91,3

510
70,0
20

482,1
70,0
1,7

27,9
0
18,3

94,5
100
8,5

______________________________

Sutaupyta lėšų dėl apmokėjimo samdomiems
ekspertams (sutaupyta 25,9 tūkst. Lt).
Kol vyko viešieji pirkimai, nesuspėta iki 2013 metų
pabaigos sukurti internetinio puslapio, nepanaudota 15,0
tūkst. Lt.
Pagal specialistų rekomendacijas nereikėjo modernizuoti
telefonų linijų, buvo nupirkta 12 naujų telefonų aparatų
iš 10 str. „Kitos prekės“, todėl nepanaudotos ilgalaikio
turto įsigijimui skirtos lėšos

