LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ LIETUVIŲ KALBA
RENGIMO PASLAUGŲ KAINŲ METODIKOS PATVIRTINIMO
2018 m. vasario 2 d. Nr. V-15
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos
standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“ (2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 4-321
redakcija), 19.4 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Lietuvos standartų ir kitų leidinių redakcijų lietuvių kalba rengimo paslaugų
kainų skaičiavimo metodiką (toliau – Metodika) (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
Mindaugą Aleksandrą Balčiauską, Standartų leidybos skyriaus vedėją, užtikrinti, kad būtų
laikomasi Metodikos;
Viešųjų pirkimų organizatorius ir komisiją rengiant pirkimo dokumentus vadovautis
Metodika;
Stanislavą Vaitkevičienę, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją, paskelbti įsakymą Lietuvos
standartizacijos departamento svetainėje.
3. N u s t a t a u, kad ši Metodika taikoma nuo 2018 m. vasario 5 d. į Lietuvos standartų
programą įrašomų Lietuvos standartų redakcijų lietuvių kalba preliminarioms paslaugų kainoms
skaičiuoti ir vertimo ir recenzavimo paslaugų sutarčių sudarymui.
4. P r i p a ž į s t u n e t e k u s i u g a l i o s Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-34 „Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių
redakcijų lietuvių kalba rengimo paslaugų kainų metodikos patvirtinimo“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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LIETUVOS STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ LIETUVIŲ KALBA
RENGIMO PASLAUGŲ KAINŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos standartų ir kitų leidinių (toliau – Lietuvos standartai) redakcijų lietuvių kalba
rengimo paslaugų kainų skaičiavimo metodika skirta rengiamų Lietuvos standartų redakcijų lietuvių
kalba preliminarioms paslaugų kainoms skaičiuoti ir Lietuvos standartų programai įgyvendinti
skirtoms lėšoms racionaliai naudoti.
2. Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – Departamentas) Lietuvos standartų
redakcijų lietuvių kalba rengimo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka bei Departamento
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka.
3. Lietuvos standarto redakcijos lietuvių kalba rengimo paslaugas sudaro:
3.1. vertimo paslauga, t.y. Lietuvos standarto teksto iš anglų kalbos į lietuvių kalbą
išvertimas, dalyvavimas Departamento Terminologijos komisijos posėdyje svarstant terminų
straipsnius bei išversto teksto pataisymas pagal recenzento (-ų) pateiktas pastabas ir (arba)
rekomendacijas;
3.2. recenzavimo paslauga, t.y. Lietuvos standarto teksto vertimo tikslumo ir jo dalykinio
atitikimo originalui anglų kalba įvertinimas, pastabų ir (arba) rekomendacijų dėl vertimo pateikimas
vertėjui; dalyvavimas Departamento Terminologijos komisijos posėdyje svarstant terminų
straipsnius, terminų standartų atvejais – dalyvavimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau −
VLKK) posėdžiuose, VLKK ekspertų pastabų vertinimas ir atsakymų į jas teikimas.
II SKYRIUS
VERTIMO IR RECENZAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS
4. Lietuvos standarto preliminarios vertimo arba recenzavimo paslaugų kainos be mokesčių
apskaičiuojamos pagal formulę:
VK = P  RK  SK;
čia:
VK – vertimo arba recenzavimo paslaugos preliminari kaina;
P – Lietuvos standarto anglų kalba puslapių skaičius; vieną puslapį sudaro 1800 ženklų su
tarpais;
RK – vertimo arba recenzavimo paslaugos vidutinė rinkos kaina, kuri nustatoma vieną kartą
per metus, vykdant paslaugų tiekėjų apklausą; apklausa atliekama einamųjų metų gruodžio mėn.;
SK – Lietuvos standarto teksto sudėtingumo koeficientas (terminų standartams taikomas
koeficientas – 1,4; kitiems standartams – 1).
5. Vertimo ir recenzavimo paslaugų kainos skaičiuojamos eurais. Į vertimo ir recenzavimo
paslaugų kainas turi būti įskaitomi visi mokesčiai, kurie skaičiuojami Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.

