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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: Algirdo g. 31, 03219 Vilnius
Telefono numeris: 8 5 213 61 53
Fakso numeris: 8 5 213 61 53
El. paštas: info@nab.lt
1.

Biuro misija – atlikti nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas, tobulinti ir plėtoti

akreditacijos sistemą pagal Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius dokumentus.
Vykdydamas savo misiją, Biuras atlieka šias svarbiausias funkcijas:
-

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

-

dalyvauja Europos akreditacijos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje.

2. Finansinis planas
2014 metais įstaigos veiksmams atlikti patvirtintas 1717,4 tūkst. Lt finansinis planas.
Patikslintas finansinis planas – 1 787,4 tūkst. Lt. 70,0 tūkst. Lt padidintas darbo užmokesčio fondas,
nes 2014 m. pradžioje buvo skirti 2 papildomi etatai, o finansavimas padidintas IV ketv. (Strateginio
planavimo darbo grupės 2014 m. spalio 24 d. protokolas Nr. 6). Detalesnė informacija pateikta 1 pav.

1 pav. 2014 m. patvirtintas, patikslintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. Lt
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3. Žmogiškieji ištekliai
2014 m. patvirtintas didžiausias leistinas įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, skaičius – 15. 2014 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbo 15 darbuotojų.
II SKYRIUS
2014 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
2014 metai

Strateginio tikslo rodikliai

Planas
100

Pagal Europos Sąjungos ir kitų norminių

Faktas
100

dokumentų reikalavimus 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, Europos akreditacijos organizacijos (toliau – EA) tikrasis narys,
EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, gaminių 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, vykdoma veikla atitinka taikomų ES ir kitų norminių
dokumentų reikalavimus, o Biuro bei jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų išduoti dokumentai
pripažįstami ir kitų šalių narių valdžios institucijų bei rinkos dalyvių.

Svarbiausi veiklos rezultatai
2 lentelė
Svarbiausių veiklos rezultatų rodikliai
Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius,
kaup. vnt.

2014 metai
Planas
182

Faktas
190
(16 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
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reglamentuojamų sričių, tarptautinės prekybos, globalios ekonomikos bei konkurencinės aplinkos tendencijų
rinkoje nuolat auga. 2014 m. Biuro akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius pasiekė 190 ir lyginant
su 2010 m. išaugo 24 %. Detalesnė informacija pateikta 2 pav. 2014 m. Biuras gavo 23 įstaigų paraiškas
pirminiam akreditavimui ir pirmą kartą patvirtino akreditavimą 16 įstaigų.

2 pav. Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius (vnt.) 2004-2014 m.
Didžiąją dalį akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų 2014 m. sudarė bandymų laboratorijos (102),
kurių paslaugomis naudojasi kontrolės ir sertifikavimo įstaigos, kontrolės įstaigos (51), vykdančios veiklą
reglamentuojamoje srityje, ir kalibravimo laboratorijos (21), teikiančios metrologines paslaugas bandymų
laboratorijoms ir kontrolės įstaigoms. Detalesni duomenys pateikti 3 pav.

3 pav. 2014 m. akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius (vnt.) pagal rūšis
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Svarbiausi 2014 m. darbai
1. Atlikti produktų ir personalo sertifikavimo įstaigų bei kontrolės įstaigų įvertinimą ir akreditavimą
pagal naujai išleistus standartus, nustatančius reikalavimus šioms įstaigoms; produktų – LST EN ISO/IEC
17065:2012, personalo – LST EN ISO/IEC 17024:2012, kontrolės – LST EN ISO/IEC 17020:2012 (IV ketv.).
2014 m. Biuras sėkmingai pradėjo akredituoti produktų ir personalo sertifikavimo bei kontrolės
įstaigas, vadovaudamasis naujų standartų nuostatomis. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie naujų
standartų reikalavimų, organizuoti techninių bei vadovaujančių ekspertų mokymai bei pakoreguoti
akreditavimo ir Biuro vadybos sistemos dokumentai, nustatantys procedūras ir reikalavimus atitikties
įvertinimo įstaigų akreditavimui. Produktų ir personalo sertifikavimo bei kontrolės įstaigų, pateikusių
paraiškas akreditavimui, pirminiai vertinimai ir suplanuoti akredituotų įstaigų priežiūros vertinimai 2014 m.
buvo atliekami pagal naujų standartų reikalavimus.
2014 m. vadovaujantis naujų standartų nuostatomis įvertinta:
- LST EN ISO/IEC 17020 – 46 kontrolės įstaigos (90 % visų akredituotų kontrolės įstaigų).
Kontrolės įstaigų, pageidaujančių būti akredituotomis pagal naują standartą, akreditavimo patvirtinimas turės
būti užbaigtas iki 2015 m. kovo 1 d. t. y. (kol galioja sena standarto versija);
- LST EN ISO/IEC 17024 – akredituotų asmenų sertifikavimo įstaigų (akredituotos 2 įstaigos)
prašymu vertinimas pagal šį standartą bus atliekamas 2015 metais. Vertinimas ir patvirtinimas turės būti
užbaigtas iki 2015 m. liepos 1 d. (kol galioja sena standarto versija);
- LST EN ISO/IEC 17065 – 3 produktų sertifikavimo įstaigos (33 % visų akredituotų šios rūšies
atitikties įvertinimo įstaigų). Produktų sertifikavimo įstaigų, pageidaujančių būti akredituotomis pagal naują
standartą, akreditavimo patvirtinimas turės būti užbaigtas iki 2015 m. rugsėjo 15 d. (kol galioja sena
standarto versija).
2. Sudaryti sąlygas Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (FALB) paskirtai ekspertų
grupei atlikti Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – NAB) veiklos vertinimą ir
įgyvendinti šios grupės pateiktus nurodymus, siekiant užtikrinti darnų Europos Sąjungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemos (EMAS) vertintojų akreditavimo procedūrų taikymą (IV ketv.).
Akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo (toliau – FALB) paskirta tarptautinė ekspertų
grupė 2014 m. lapkričio 12 – 14 d. atliko Biuro veiklos planinį vertinimą, siekiant nustatyti Biuro vykdomų
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (toliau – EMAS) vertintojų akreditavimo procedūrų atitiktį
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 reikalavimams. Siekiant tinkamai pasirengti
veiklos vertinimui, Biuras įgyvendino numatytus veiksmus: atlikto vadybos sistemos vidaus auditą, atnaujino
EMAS vertintojų akreditavimą reglamentuojančius norminius Biuro dokumentus ir procedūras.
Atsižvelgiant į vertinimo metu gautus pastebėjimus, Biuras perengė korekcinių veiksmų planą, kurį,
vadovaujantis FALB procedūromis, planuoja įgyvendinti 2015 m. I ketv. Sprendimas dėl Biuro veiklos
rezultatų EMAS vertintojų akreditavimo srityje turėtų būti priimtas 2015 m. FALB pavasario sesijos
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posėdyje, remiantis tarptautinės ekspertų grupės pateiktomis išvadomis (dėl Biuro įgyvendintų korekcinių
veiksmų rezultatyvumo) bei rekomendacijomis (dėl Biuro atliekamo vertintojų akreditavimo atitikties
Europos Sąjungos teisės aktams).
2014 m. balandžio mėn. EA Daugiašalių susitarimų tarybos posėdyje (MAC) buvo priimtas
sprendimas ir patvirtinta, kad Biuras atitinka nacionalinėms akreditacijos įstaigoms nustatytus reikalavimus
ir išlaiko pasiektą Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statusą kalibravimo ir bandymų laboratorijų,
asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų akreditavimo srityse. Šio įvertinimo
rezultatai reiškia Biuro ir jo akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos rezultatų tarptautinį pripažinimą.
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 vadovybinės vertinamosios analizės sprendimus, Biuras parengė akreditacijos dokumentų bei
vadybos sistemos dokumentų keitinius (parengta 13 keitinių).
Periodiškai

teikė

informaciją

apie

naujus

reikalavimus

atitikties

įvertinimo

įstaigoms,

bendradarbiavo su Vyriausybės įgaliotomis ministerijomis ir kitomis institucijomis dėl Europos Sąjungos
teisės aktų, susijusių su atitikties įvertinimu, įgyvendinimo.
Patvirtino atnaujintą Akreditacijos tarybos sudėtį ir 2014 m. gegužės 7 d. vykusio eilinio posėdžio
metu pateikė ataskaitą apie Biuro vykdomą politiką ir suinteresuotų akreditavimo veikla šalių interesų
tenkinimą.
Biuras nuosekliai vykdė pageidaujančių būti akredituotomis naujų atitikties įvertinimo įstaigų
akreditavimo procedūras ir periodinius akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų priežiūros vertinimus (atliko
182 įstaigų vertinimus).
2014 metais Biuras :
•

akreditavo pirmą kartą 16 atitikties įvertinimo įstaigų (11 bandymų laboratorijų, 2 kalibravimo

laboratorijas, 2 kontrolės įstaigas ir 1 produktų sertifikavimo įstaigą);
•

išplėtė 39 akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo sritis (25 bandymo laboratorijų,

4 kalibravimo laboratorijų, 3 kontrolės įstaigų ir 7 sertifikavimo įstaigų);
•

pakartotinai akreditavo 23 įstaigas (7 bandymų laboratorijas, 1 kalibravimo laboratoriją, 12

kontrolės įstaigų ir 3 sertifikavimo įstaigas);
•

atliko priežiūrą ir srities plėtimus 18 paskelbtųjų įstaigų atlikti atitikties įvertinimo procedūras

pagal techniniais reglamentais perimtas Europos Sąjungos naujojo požiūrio direktyvas, nustatančias
reikalavimus statybos produktams, slėginiams indams, liftams ir matavimo priemonėms (9 bandymų
laboratorijos, 4 kontrolės ir 5 produktų sertifikavimo įstaigos).
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
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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 161 sprendimą 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 susitarimo signataro įsipareigojimus,
dalyvauja EA ir FALB veikloje. 2014 metais Biuro specialistai dalyvavo:
•

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

Šiaurės ir Baltijos šalių akreditacijos įstaigų specialistų grupių, EA darbo grupės „Aplinkosauga“
posėdžiuose ir EA Generalinėse Asamblėjose (dalyvauta ir išsakyta nuomonė 14 renginių);
•

FALB ekspertų grupės darbe vertinant Airijos nacionalinę akreditacijos įstaigą (toliau – INAB),

siekiant nustatyti INAB taikomų Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) vertintojų akreditavimo
procedūrų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 reikalavimams;
•

FALB posėdžiuose;

•

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

Išanalizuota EA ekspertų grupės atliktų Serbijos nacionalinės akreditacijos įstaigos (ATS) ir Norvegijos
nacionalinės akreditacijos įstaigos (NA) vertinimų ataskaitos ir pateiktos išvados.
Biuro specialistai, atstovaudami Biurą standartizacijos technikos komitetuose, dalyvavo TK 24
Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas ir TK 36 Aplinkos apsauga veikloje (pateikė išvadas dėl standartų
projektų, dalyvavo darbo grupių, atliekančiose standartų vertimus, veikloje).
Akreditavimo procese dalyvaujančių specialistų reikiama kompetencija ir jos nuolatinis tobulinimas
yra vienas iš nacionalinėms akreditacijos įstaigoms keliamų reikalavimų. 2014 metais:
•

apmokyti 2 biuro vyriausieji specialistai ir jiems suteikti vadovaujančiųjų ekspertų įgaliojimai

atlikti bandymų ir kalibravimo laboratorijų bei kontrolės įstaigų vertinimus;
•

įgyvendinant stebėsenos programą, atlikti 2 biuro vadovaujančiųjų ekspertų praktinės veiklos

vertinimai ir pateiktos rekomendacijos dėl jų kvalifikacijos tobulinimo;
•

apmokyta 11 naujų techninių ekspertų, dalyvaujančių atitikties įvertinimo įstaigų vertinimo

procese;
•

12 Biuro specialistų dalyvavo mokymuose, susijusiuose su vadybos sistemomis, dokumentų

valdymu, informacine sauga bei kitais klausimais;
•

3 specialistai dalyvavo EA organizuojamuose mokymuose dėl naujų akreditavimo reikalavimų

taikymo;

•

1 Biuro specialistė dalyvavo EURACHEM organizuojamuose mokymuose dėl palyginamųjų

bandymų organizavimo chemijos srityje.
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III SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kolegijos 2014 m. sausio 7 d. posėdyje buvo pavesta Biurui
vienu iš uždavinių numatyti akreditacijos procedūrų trumpinimą laiko atžvilgiu.
Biuro, kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos ir EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro,
veiklą reglamentuoja ES ir nacionaliniai teisės aktai, standartai ir kiti norminiai dokumentai. Biuro veiklos,
vadybos sistemos, taikomų procedūrų, jų apimties ir terminų, darbuotojų ir techninių ekspertų kvalifikacijos
atitiktį norminių dokumentų reikalavimams periodiškai ir išsamiai vertina tarptautinės EA ekspertų grupės.
Biuro tikslas, akredituojant atitikties įvertinimo įstaigas, – patikimai patvirtinti, kad atitikties įvertinimo
įstaiga atitinka reikalavimus, apibrėžtus darniuosiuose standartuose bei kituose privalomo taikymo
dokumentuose ir tokiu būdu didinti vartotojų bei valdžios institucijų pasitikėjimą prekėmis ir paslaugomis,
mažinti verslo riziką, stiprinti pramonės konkurencingumą bei prisidėti mažinant prekybos barjerus Europos
Bendrijoje. Atsižvelgiant į tai, kad akreditavimo paslaugų poreikis dėl naujų reglamentuojamų sričių,
tarptautinės prekybos bei konkurencinės aplinkos tendencijų rinkoje nuolat auga (2014 m. Biuras gavo 23
įstaigų paraiškas pirminiam akreditavimui, o akredituotų įstaigų skaičius išaugo iki 190), Biuro specialistai
privalo dalyvauti EA veikloje ir užtikrinti norminių dokumentų įgyvendinimą, todėl pastebimai sutrumpinti
akreditacijos procedūras laiko atžvilgiu ir tuo pačiu užtikrinti pasitikėjimą atitikties įvertinimo įstaigų
kompetencija (nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu) su turimais resursais, 2014 m. galimybių neturėjome.
Pagrindiniai 2014 m. Biuro veiklos plano rodikliai įvykdyti. Teigiamos įtakos, įgyvendinant
strateginius Biuro tikslus ir plano priemones, turėjo Biuro pareigybių skaičiaus padidinimas, administracijos
struktūros patobulinimas, kompiuterinės įrangos atnaujinimas, dokumentų valdymo sistemos DocLogix bei
finansų valdymo sistemos NAVISION diegimas. Neigiamas veiksnys, turėjęs įtakos Biuro veiklos
organizavimo aspektams, buvo planuojama darbuotojų rotacija. Tai ženkliai įtakojo darbo krūvio
darbuotojams padidėjimą ir apsunkino dalies Biurui keliamų uždavinių įgyvendinimą.
Nacionalinio akreditacijos biuro
prie Ūkio ministerijos direktorius

Jurgis Šarmavičius

SUDERINTA
Programos koordinatorius
Ūkio viceministrė

Rasa Noreikienė

Programos vadovas
Ūkio ministerijos
Europos Sąjungos reikalų
departamento direktorius

Kęstutis Straigis

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

Asta Arlauskaitė

Ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento direktorė
_________________________________

Inga Steponavičienė

Ūkio ministro valdymo srityje veikiančių biudžetinių įstaigų
metinės veiklos ataskaitos formos pavyzdžio
1 priedas
NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ĮSTAIGOS VEIKSMUS, 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
(toliau – NAB)

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

pla
nas

fakt
as

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. Lt)
pirminis
planas

patiksli
ntas
planas

faktinis
panaudo
jimas

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

Parengtų vadybos sistemos dokumentų
skaičius

12

13

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

60

60

60

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

Įstaigų, kuriose atlikti įvertinimai, skaičius

180

182

Viso

1203,8

1289,8

1290,0

(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)

394,6

478,4

479,3

(valstybės
biudžeto lėšos
– pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –

713,0

715,2

714,5

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

pla
nas

Finansavimo
šaltinis

fakt
as

Asignavimai (tūkst. Lt)
pirminis
planas

patiksli
ntas
planas

faktinis
panaudo
jimas

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

96,2

96,2

96,2

100

100

81

(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)

210

210

210

ŪM)

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

Priimtų sprendimų dėl įstaigų akreditavimo
skaičius

180

161

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

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

4

4

2. EA Generalinės asamblėjos renginių,
kuriuose dalyvauta, skaičius
3. EA komitetų
(sertifikavimo, kontrolės, laboratorijų)
posėdžių, kuriuose dalyvauta,
skaičius
4. EA darbo grupės aplinkosaugos
klausimais posėdžių, kuriuose dalyvauta,
skaičius

2

2

6

6

2

2

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

5. Išsakyta NAB pozicija, skaičius
6. Išanalizuotų EA ekspertų grupės atlikto
akreditacijos įstaigų vertinimo ataskaitų
skaičius
7. Laiku sumokėtas mokestis už dalyvavimą
EA

pla
nas

fakt
as

13
2

14
2

Taip

Taip

5. Dalyvavimas Akreditavimo ir leidimus
išduodančių įstaigų forumo (FALB) posėdžiuose

Posėdžių skaičius

2

2

6. NAB specialistų kvalifikacijos kėlimas

Apmokytų darbuotojų skaičius

14

14

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. Lt)
pirminis
planas

patiksli
ntas
planas

faktinis
panaudo
jimas

(valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)

52

52

52

(valstybės
biudžeto lėšos
– pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)
Viso

13

13

13

28,6

12,6

12,5

iš jų (valstybės
biudžeto lėšos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)

24,6

10,8

10,7

(valstybės
biudžeto lėšos
– pajamų
įmokos,

4,0

1,8

1,8

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

7. Ilgalaikio turto įsigijimas

8. NAB interneto svetainės struktūros ir turinio
pertvarkymas

Įsigyto ilgalaikio turto
skaičius (baldai, kompiuteriai ir buitinė
technika)

Pertvarkyta NAB interneto svetainė

pla
nas

10

Taip

Finansavimo
šaltinis

fakt
as

12

Taip

Asignavimai (tūkst. Lt)
pirminis
planas

patiksli
ntas
planas

faktinis
panaudo
jimas

37,0

37,8

37,2

30,0

30,0

30,0

(valstybės
biudžeto lėšos
– pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)

7,0

7,8

7,2

(valstybės
biudžeto lėšos
– pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)

13,0

12,2

12,2

asignavimų
valdytoja –
ŪM)
Viso
Iš jų
(valstybės
biudžeto lėšos
– viršplaninės
pajamų
įmokos,
asignavimų
valdytoja –
ŪM)

Ūkio
ministerijos
įgyvendinamos
programos
priemonės
kodas ir
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

pla
nas

Finansavimo
šaltinis

fakt
as

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)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (įrašyti asignavimų valdytoją)
Europos Komisijos lėšos
...
__________________________________

Asignavimai (tūkst. Lt)
pirminis
planas

patiksli
ntas
planas

faktinis
panaudo
jimas

1717,4
841,2

1787,4
911,2

1767,9
893,0

750,0
126,2

750,0
126,2

748,7
126,2

