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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
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 479 redakcija).
Įstaigos adresas: T. Kosciuškos g. 30, 01100 Vilnius
Telefono numeris: 8 706 65173
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
2016 metais įstaigos veiksmams atlikti patvirtintas 591,2 tūkst. Eur finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių. Patikslintas finansinis planas buvo tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių – 591,2 tūkst. Eur.
Detalesnė informacija pateikta 1 pav.

331,2

329,6

Valstybės biudžetas
Valstybės biudžetas-pajamų
įmokos

203

202,7

57

57

Patvirtintas planas tūkst.
Eur

Valstybės biudžetasviršplaninės pajamų įmokos

Įvykdymas tūkst. Eur

1 pav. 2016 m. patvirtintas finansinis planas ir jo įvykdymas, tūkst. Eur
2. Žmogiškieji ištekliai
Ūkio ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 4-14 patvirtintas didžiausias leistinas įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 20.
2016 m. gruodžio 31 d. faktiškai dirbo 20 darbuotojų.
II SKYRIUS
2016 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.
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1 lentelė
2016 metai
Planas Faktas

Strateginio tikslo rodikliai
Darniųjų standartų, ir, jei būtina, kitų papildomų reikalavimų, įskaitant pagal atitinkamų sektorių schemas taikomų reikalavimų, atitikčiai akredituotų atitikties įvertinimo
įstaigų dalis iš pateikusių paraiškas akredituoti, proc.

100

100

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

2016 metai
Planas

Faktas

222

224
(18 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. 2016 metais Biuro akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius pasiekė 224 ir lyginant su
2015 m. išaugo 5,6 procento (detalesnė informacija pateikta 2 pav.). 2016 metais Biuras gavo 16 įstaigų paraiškų pirminiam akreditavimui ir pirmą kartą akreditavo 18 įstaigų (11 bandymų laboratorijų, 1 medicinos
laboratoriją, 2 asmenų sertifikavimo įstaigas ir 4 kontrolės įstaigas).

2 pav. Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius (kaup. vnt.) 2004–2016 m.
Didžiąją dalį akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų 2016 metais sudarė bandymų laboratorijos
(126), kurių paslaugomis naudojasi kontrolės ir sertifikavimo įstaigos; kontrolės įstaigos (58), vykdančios
veiklą reglamentuojamoje srityje, ir kalibravimo laboratorijos (20), teikiančios metrologines paslaugas bandymų laboratorijoms ir kontrolės įstaigoms. 2015 m. Biuras įsisavino naują medicinos laboratorijų
akreditavimo standarto LST EN ISO 15189:2013 atitikčiai veiklos sritį ir 2016 patvirtino pirmos medicinos
laboratorijos akreditaciją atlikti biocheminius, imunofermentinius ir klinikinius tyrimus. Detalesni duomenys
pateikti 3 pav.
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3 pav. 2016 m. akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų skaičius (vnt.) pagal rūšis

Svarbiausi 2016 m. darbai
1. Parengti ir pateikti Europos Akreditacijos organizacijai (toliau – EA), kurios sudaryta tarptautinė ekspertų grupė 2017 m. II ketv. planuoja atlikti Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos
(toliau – Biuras), kaip nacionalinės akreditacijos įstaigos, vertinimą, dokumentus, susijusius su Biuro veikla
ir vykdomomis procedūromis (IV ketv.);
EA tarptautinė ekspertų grupė Biuro tarpusavio vertinimą atliks 2017 m. vasario 20-24 d. Siekiant
užtikrinti sklandų pasirengimą EA planuojamam Biuro vertinimui, 2016 m. I ketv. parengtas ir pradėtas įgyvendinti Biuro „Pasirengimo EA tarpusavio vertinimui veiksmų planas“. Parengta ir pateikta pirminė statistinė informacija EA Daugiašalių susitarimų tarybos sekretoriatui 2016 m. kovo 21 d., kurios pagrindu buvo
suformuota ekspertų grupė. Dokumentai, susiję su Biuro veikla ir vykdomomis procedūromis, ekspertų grupei pateikti 2016 m. gruodžio 22 d.
2. Organizuoti EA Sertifikavimo ir kontrolės komitetų posėdžius, kurie vyks 2016 m. kovo 8-10 d.
Vilniuje (I ketv.).
2016 m. kovo 8-10 d. Biuras Vilniuje organizavo EA Sertifikavimo ir Kontrolės komitetų posėdžius,
į kuriuos susirinko Europos nacionalinių akreditacijos įstaigų specialistai, atsakingi už kontrolės ir sertifikavimo įstaigų akreditavimą, bei suinteresuotųjų šalių atstovai. Komitetų posėdžių metu aptarti naujausi Tarptautinio akreditavimo forumo (toliau – IAF) ir EA dokumentai bei aktualūs atitikties įvertinimo bei akreditavimo aspektai, susiję su naujų reikalavimų įgyvendinimu bei praktinių veiklos aspektų harmonizavimu.
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 35 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 atnaujintus Akreditacijos tarybos nuostatus (Biuro direktoriaus 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-15) ir Akreditacijos tarybos posėdžio metu (2016 m. spalio 3 d.) pateikė ataskaitą apie Biuro
vykdomą politiką ir suinteresuotų akreditavimo veikla šalių interesų tenkinimą.
Organizavo patariamojo Kontrolės įstaigų šakos akreditacijos komiteto posėdį (2016-11-28), kurio
metu pateikė derinti naujus akreditavimo procesą reglamentuojančius dokumentus, aptarė aktualius su atitikties įvertinimu ir akreditavimus susijusius klausimus.
Biuras nuosekliai vykdė pageidaujančių tapti akredituotomis naujų atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo procedūras ir periodinius akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų priežiūros vertinimus (atliko 208
įstaigų vertinimą).
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2016 metais Biuras:
 atliko 208 atitikties įvertinimo įstaigų vertinimus pagal pateiktas paraiškas ir metinį priežiūros
planą;

 akreditavo pirmą kartą 18 atitikties įvertinimo įstaigų (11 bandymų laboratorijų, 1 medicinos laboratoriją, 2 asmenų sertifikavimo įstaigas ir 4 kontrolės įstaigas);
 išplėtė 40 akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo sritis (26 bandymų laboratorijų
(iš jų – 1 paskelbtosios įstaigos), 1 kalibravimo laboratorijos, 8 kontrolės įstaigų (iš jų – 7 paskelbtųjų įstaigų) ir 5 sertifikavimo įstaigų);
 pakartotinai akreditavo 26 įstaigas (17 bandymų laboratorijų (iš jų – 2 paskelbtąsias įstaigas), 3
kalibravimo laboratorijas, 2 kontrolės įstaigas ir 4 sertifikavimo įstaigas (iš jų – 1 paskelbtąją įstaigą));
 akreditavo pirmą medicinos laboratoriją standarto LST EN ISO 15189:2013 atitikčiai atlikti
biocheminius, imunofermetinius ir klinikinius tyrimus.
Paskutinis atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso etapas yra sprendimo priėmimas, kurį,
vadovaujantis norminių dokumentų nuostatomis, siekiant užtikrinti nešališkumo ir objektyvumo reikalavimų
įgyvendinimą, atlieka iš kompetentingų asmenų sudarytas Biuro Sprendimų priėmimo komitetas (toliau –
SPK). 2016 m. buvo organizuotas 31 SPK posėdis. SPK nariai išnagrinėjo ekspertų grupių parengtus atitikties įvertinimo įstaigų vertinimo dokumentus ir priėmė 183 sprendimus dėl šių įstaigų akreditavimo, akreditavimo srities išplėtimo ar susiaurinimo, akreditavimo patvirtinimo, akreditavimo pažymėjimo galiojimo
sustabdymo, akreditavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir akreditavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo.
Biuras, siekdamas užtikrinti akreditavimo rezultatų ir akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos
tarptautinį pripažinimą, vykdydamas EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro įsipareigojimus, dalyvauja EA ir Akreditavimo ir licencijavimo įstaigų forumo (toliau – FALB) veikloje. 2016 metais Biuro
specialistai dalyvavo:
 EA Sertifikavimo, Kontrolės įstaigų, Laboratorijų, Horizontalaus harmonizavimo komitetų,
Šiaurės ir Baltijos šalių (Nordic – Baltic) akreditacijos įstaigų vadovaujančių ekspertų ir vadovų, EA Sertifikavimo komiteto grupės „Maistas“, EA Sertifikavimo komiteto ES Apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistemos darbo grupės, ES Geros laboratorinės praktikos (toliau – GLP) darbo grupės, EA darbo grupės „Aplinkosauga“, EA Laboratorijų komiteto sveikatos priežiūros darbo grupės, 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 Graikijos nacionalinės akreditacijos įstaigos (ESYD) ir Čekijos nacionalinės akreditacijos įstaigos (CAI) vertinimų ataskaitos ir pateiktos išvados;
 Koordinavo EA organizuojamas palyginamųjų tyrimų ir kalibravimų programas, į kurias nominavo 9 Biuro akredituotos ar siekiančios akreditacijos atitikties įvertinimo įstaigos;
Biuro specialistai, atstovaudami Biurui standartizacijos technikos komitetuose, dalyvavo: TK 24 Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas; TK 36 Aplinkos apsauga; TK 32 Sveikata (pateikė išvadas dėl standartų projektų, dalyvavo darbo grupių, atliekančiose standartų vertimus, veikloje); taip pat dalyvavo LSD
Terminologijos komisijos posėdyje.
2016 m. kovo 9 d. Biuras ir Lenkijos Cheminių junginių biuras pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo GLP srityje. Vykdant šio susitarimo sąlygas, 2 Biuro darbuotojai 2016-08-04/05 dalyvavo Lenkijos
Cheminių junginių biuro atliekamame GLP įvertinimo stebėjime Balstogės medicinos universiteto Taikomosios medicinos centre.
2016 m. IV ketv. parengtas Biuro techninių ekspertų/ekspertų, dalyvaujančių sertifikavimo įstaigų akreditavimo procese, kompetencijos įvertinimo proceso projektas, apimantis IAF privalomojo taikymo dokumentų IAF MD 13:2014 ir IAF MD 16:2015 reikalavimų įvykdymo tvarką.
Biuro direktorius 2016 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. 2016 metais:
 įgyvendinant stebėsenos programą, atlikti 7-ių Biuro vadovaujančiųjų ekspertų praktinės veiklos
vertinimai, pateiktos rekomendacijos dėl jų kvalifikacijos tobulinimo; siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atliktas 11-os Biuro vadovaujančių ekspertų išorinis vertinimas, kurį atliko atitikties įvertinimo įstaigos;
 apmokyta 13 naujų techninių ekspertų, dalyvaujančių atitikties įvertinimo įstaigų vertinimo procese;
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 18 Biuro specialistų dalyvavo mokymuose, susijusiuose su vadybos sistemomis, dokumentų
valdymu, finansų apskaita bei kitais aktualiais klausimais;
 2 specialistai dalyvavo EA organizuojamuose mokymuose naujų akreditavimo reikalavimų taikymo, ekologiškos gamybos vertinimo, tarptautinių ekspertų grupių vertinimo temomis.

III SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA
Pagrindiniai Biuro 2016 m. veiklos plano rodikliai įvykdyti. Teigiamos įtakos, įgyvendinant Biuro
tikslus bei svarbiausius 2016 m. darbus, turėjo 2015 m. padidintas didžiausias leistinas įstaigos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius. 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 viceministras

Ramūnas Burokas

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
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1 priedas
NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ĮSTAIGOS VEIKSMUS,
VERTINIMO KRITERIJUS IR VYKDYMO TERMINUS
Ūkio ministerijos
įgyvendinamos programos priemonės
kodas ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

03-01-18 Įgyvendinti
valstybės politiką
akreditacijos srityje
(vykdoma per Nacionalinį akreditacijos
biurą prie Ūkio ministerijos (toliau – NAB)

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

Finansavimo
šaltinis

Pavadinimas
ir mato vienetas
Parengtų vadybos sistemos
dokumentų
skaičius, vnt.

planas

faktas

15

35

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

Įstaigų, kuriose
atlikti įvertinimai, skaičius,
vnt.

180

208

Iš viso

Asignavimai (tūkst. Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

18

19,3

Faktinis
panaudojimas
19,3

518,3

520,4

520,1

261,3

263,4

263,4

2016 m. atlikti 208 atitikties įvertinimo įstaigų
vertinimai pagal pateiktas
paraiškas ir metinį priežiūros planą

199,7

2016 m. IV ketv. pabaigoje Biuras buvo akreditavęs 224 atitikties įvertinimo įstaigas, 1 įstaigos
akreditavimas laikinai
sustabdytas

iš jų:
Valstybės
biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM
Valstybės
biudžeto lėšos – pajamų
įmokos, asignavimų val-

Komentaras
(publikuojant ataskaitą, ši
skiltis gali būti neskelbiama)

200

200

Atsižvelgiant į įsigaliojusių naujų norminių dokumentų bei standartų
reikalavimus, išorės ir
vidaus audito bei vadovybės vertinamosios analizės sprendimus 2016 m.
Biure atnaujinti 35 vadybos sistemos dokumentai

Per ataskaitinį laikotarpį
užregistruotos 79 parai-
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos programos priemonės
kodas ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

planas

Finansavimo
šaltinis

faktas

Asignavimai (tūkst. Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

Faktinis
panaudojimas

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

3. Paraiškas pateikusių atitikties
įvertinimo įstaigų
bei priežiūros
įvertinimo rezultatų analizė ir
sprendimų dėl
akreditavimo priėmimas
4. Dalyvavimas
Europos akreditacijos organizacijos
(toliau – EA)
veikloje

Komentaras
(publikuojant ataskaitą, ši
skiltis gali būti neskelbiama)
škos (iš jų: 16 - pirminiam akreditavimui; 42 srities plėtimui; 21 - pakartotiniam akreditavimui)

57,0

57,0

57,0

Priimtų sprendimų dėl įstaigų
akreditavimo
skaičius, vnt.

180

183

Valstybės
biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

8,5

8,5

8,4

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

2

2

Valstybės
biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

4,0

4,0

4,0

Atliktų vertinimų skaičiaus faktinė reikšmė
viršijo planuotą dėl naujų
reglamentuojamų atitikties įvertinimo ir akreditavimo sričių, didesnio
įstaigų, pateikusių paraiškas pirminiam akreditavimui, skaičiaus ir didesnio neplaninių vertinimų
skaičiaus
2016 m. priimti 183
sprendimai dėl atitikties
įvertinimo įstaigų akreditavimo

EA MAC posėdžiuose
svarstytos ataskaitos ir
priimti sprendimai dėl
nacionalinių akreditacijos
įstaigų Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statuso

10
Ūkio ministerijos
įgyvendinamos programos priemonės
kodas ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (arba) indėlio vertinimo
kriterijus

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai (tūkst. Eur)

Pavadinimas
ir mato vienetas
4.2. EA Generalinės asamblėjos posėdžių,
kuriuose dalyvauta, skaičius,
vnt.

planas

faktas

pirminis
planas

patikslintas
planas

2

2

3,5

3,5

Faktinis
panaudojimas
2,7

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.

8

8
17,0

17,0

17,0

2

2

14

14

Komentaras
(publikuojant ataskaitą, ši
skiltis gali būti neskelbiama)
EA Generalinėse asamblėjose svarstyti klausimai
ir priimtos rezoliucijos
(pridedamos) dėl naujų
dokumentų tvirtinimo,
naujų reglamentuojamų
sričių, pristatytos ataskaitos ir informacija iš EA
techninių komitetų
EA techniniuose komitetuose nagrinėti klausimai,
susiję su praktiniais laboratorijų, kontrolės įstaigų
bei įvairių sričių sertifikavimo įstaigų (produktų,
asmenų, vadybos sistemų) akreditavimo aspektais

EA aplinkosaugos darbo
grupės posėdžiuose buvo
nagrinėti klausimai, susiję
su Aplinkosaugos audito
ir vadybos sistemos vertintojų (EMAS) akreditavimu
Išsakyta Lietuvos nacionalinės akreditacijos
įstaigos pozicija dėl naujų
dokumentų, taikomų akreditavimui, projektų, dėl
reikalavimų, taikomų
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos programos priemonės
kodas ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

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

planas

Finansavimo
šaltinis

faktas

4.6. Išanalizuotų EA ekspertų
grupės atliktų
akreditacijos
įstaigų vertinimo ataskaitų
skaičius, vnt

2

2

4.7. Laiku sumokėtas EA
nario mokestis

Taip

Taip

FALB posėdžiai, kuriuose
dalyvauta, skaičius, vnt.

2

2

Asignavimai (tūkst. Eur)
pirminis
planas

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

patikslintas
planas

Faktinis
panaudojimas

11,4

11,4

11,4

3,5

2,2

1,8

Komentaras
(publikuojant ataskaitą, ši
skiltis gali būti neskelbiama)
paskelbtosioms įstaigoms,
bei sprendimų dėl akreditacijos įstaigų Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataro statuso
Išanalizuota EA ekspertų
grupių atliktų Graikijos
nacionalinės akreditacijos
įstaigos (ESYD) ir Čekijos nacionalinės akreditacijos įstaigos (CAI) vertinimų ataskaitos ir pateiktos išvados
2016 m. vasario 12 d.
sumokėtas EA nario mokestis už 2016 m. (mokestis sumokėtas laiku)
FALB posėdžiuose buvo
nagrinėjami klausimai,
susiję su taikomomis Aplinkosaugos vadybos ir
audito sistemos (EMAS)
vertintojų akreditavimo
procedūromis, bei vertinama akreditavimo ir
licencijavimo įstaigų
veikla bei atitiktis norminių dokumentų nuostatoms.
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Ūkio ministerijos
įgyvendinamos programos priemonės
kodas ir pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (arba) indėlio vertinimo
kriterijus
planas

faktas

6. NAB specialistų kvalifikacijos
kėlimas

Pavadinimas
ir mato vienetas
Apmokytų darbuotojų skaičius

16

18

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

1

Finansavimo
šaltinis

Valstybės
biudžeto lėšos, asignavimų valdytoja – ŪM

Valstybės
biudžeto lėšos – pajamų
įmokos, 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)
___________________
7. Ilgalaikio turto
įsigijimas

1

Asignavimai (tūkst. Eur)
pirminis
planas

patikslintas
planas

4,0

1,9

Faktinis
panaudojimas
1,6

3,0

3,0

3,0

591,2

591,2

589,3

331,2
203,0
57,0

331,2
203,0
57,0

329,6
202,7
57,0

Komentaras
(publikuojant ataskaitą, ši
skiltis gali būti neskelbiama)
Apmokyta 18 Biuro darbuotojų (mokymai akreditavimo darniųjų standartų
atitikčiai, naujų vadybos
sistemų reikalavimų, ekologiškos gamybos vertinimo, tarptautinių ekspertų grupių vertinimo, finansų apskaitos, dokumentų valdymo ir kitomis
temomis)
2016 m. II ketv. įsigytas
daugiafunkcinis kopijavimo-spausdinimo aparatas
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2 priedas
NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2016 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.
3.

3.1.
3.1.1.
3.2

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

Ataskaitinio laikotarpio
planas, įskaitant
patikslinimą
(tūkst. Eur)
3
331,2

Įvykdymas
(kasos išlaidos, tūkst.
Eur)

Nuokrypis
(4 – 3)

4

5

Įvykdymo
procentas

Asignavimų nepanaudojimo priežastys

6

7

329,6

1,6

99,5

331,2
201,0
0,0
203,0

329,6
201,0
0,0
202,7

1,6
0,0
0,0
0,3

99,5
100,0
0,0
99,9

200,0
46,0
3,0

199,7
45,9
3,0

0,3
0,1
0,0

99,9
99,8
100,0

57,0

57,0

0,0

100,0

57,0
0,0
0,0

57,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

100,0
0,0
0,0

__________________________________

