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ĮŽANGA
Ataskaita parengta įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos (http://www.lsd.lt/typo_new/fileadmin/Failai/
LexUriServ.do.pdf) 6 straipsnio 3 dalį, kuria vadovaujantis visos Europos Sąjungos (ES) nacionalinės
standartizacijos institucijos turi pateikti metinę ataskaitą apie priemones, kuriomis skatina bei palengvina
mažų ir vidutinių įmonių* (toliau – MVĮ) prieigą prie standartų ir kitų leidinių, apie dalyvavimą standartų
rengimo procese bei informaciją, kaip jos keičiasi geros MVĮ dalyvavimo standartizacijoje praktikos
pavyzdžiais su kitomis ES nacionalinėmis standartizacijos institucijomis.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie 2013 m. Lietuvos standartizacijos departamento
(toliau – Departamentas) vykdytą veiklą, siekiant sudaryti MVĮ geresnę prieigą prie standartų ir
paskatinti jų dalyvavimą standartizacijoje.

PRIEMONĖS, KURIOMIS SIEKIAMA PAGERINTI MVĮ PRIEIGĄ PRIE
STANDARTŲ IR PASKATINTI JŲ DALYVAVIMĄ RENGIANT
STANDARTUS
INFORMACIJOS APIE STANDARTUS TEIKIMAS

Departamento
svetainėje
esančiame
Standartų
kataloge
(http://www.lsd.lt/
standards/catalog.php) skelbiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius (toliau –
standartai). Kadangi ne visi Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos
standartizacijos komiteto (CENELEC) leidiniai, pvz., techninės ataskaitos (CEN/TR, CENELEC/TR)
ar darbinio seminaro pranešimai (CWA), perimami kaip Departamento leidiniai, nuo 2013 m.
informaciją apie šiuos neperimtus CEN ir CENELEC leidinius Departamentas skelbia Standartų
kataloge. Visos suinteresuotosios šalys, įskaitant MVĮ, informaciją gali rasti vienoje vietoje ir tai
supaprastina reikiamo standarto paiešką.
Reikiamo standarto paiešką Standartų kataloge galima atlikti pagal standartizacijos sritis. Prie
informacijos apie kiekvieną standartą nemokamai pateikiamos standartų bei neperimtų CEN ir
CENELEC leidinių santraukos (taikymo sritys) lietuvių arba anglų kalbomis.
DEPARTAMENTO SPECIALISTŲ PAGALBA
IEŠKANT INFORMACIJOS APIE STANDARTUS

Departamento specialistai konsultuoja suinteresuotąsias šalis standartų rengimo bei taikymo
klausimais.
Sukurtos priemonės, leidžiančios pateikti užklausą rūpimais klausimais dėl standartų ir
standartizacijos veiklos (http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=280).
Departamentas kaupia viešą standartų, jų rinkinių, katalogų ir kitų leidinių fondą. Su standartų
tekstais galima susipažinti Departamento bibliotekoje (http://www.lsd.lt/typo_new/index.php?id=156).

*
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Įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta ne didesnė kaip 50 milijonų eurų ir (arba)
metinis visuminis balansas ne didesnis kaip 43 milijonai eurų (SD 14:2010).

PRIEIGA PRIE LIETUVOS STANDARTŲ

Departamente galima įsigyti elektroninius arba popierinius išleistų standartų variantus.
Juos galima įsigyti pateikiant užsakymą per Standartų katalogą arba tiesiogiai Departamente
(T. Kosciuškos g. 30, Vilnius, tel. (8 5) 270 9343, (8 5) 270 9348, el. paštas romoalda.mieldaziene@lsd.lt
arba janina.jonikiene@lsd.lt).
Įsigyjant standartus, MVĮ, dalyvaujančioms Departamento technikos komitetų ir laikinųjų darbo
grupių veikloje, taikoma 20 % nuolaida.
SĄLYGŲ DALYVAUTI STANDARTIZACIJOS VEIKLOJE MVĮ SUDARYMAS IR
PRIEIGA PRIE STANDARTŲ PROJEKTŲ

Departamente veikia 83 technikos komitetai (http://www.lsd.lt/standards/tb.php) ir
4 laikinosios darbo grupės (http://www.lsd.lt/standards/tb.php?ldg=1). Svetainėje yra pateikiama
išsami informacija apie jų veiklą, narius ir rengiamus standartų projektus.
Departamento technikos komitetų ir laikinųjų darbo grupių veikloje savanoriškai ir lygiomis
teisėmis dalyvauja visos suinteresuotosios šalys – gamintojai ir paslaugų teikėjai (įskaitant MVĮ),
valstybės ir savivaldybių, vartotojų bei mokslo ir studijų institucijos, asociacijos, profesinės ir kitos
nevyriausybinės organizacijos. Kadangi narystės mokesčio nėra, visoms MVĮ sudaromos sąlygos
nemokamai dalyvauti standartizacijoje.
2013 m. apie 50 % visų technikos komitetų narių sudarė gamintojai ir paslaugų teikėjai. MVĮ
sudarė apie 79 % visų gamintojų ir paslaugų teikėjų.
Gamintojai ir paslaugų teikėjai,
dalyvaujantys LST TK veikloje
(bendras skaičius - 430)

21,16%
Didelės įmonės
78,84%
Mažos ir vidutinės įmonės

MVĮ dalyvauja standartizacijos veikloje, paskirdamos savo įgaliotuosius atstovus. Jie reiškia
delegavusios įmonės nuomonę technikos komitetų svarstomais klausimais.
Standartai yra rengiami pagal Lietuvos standartų programą. Ji rengiama 2 kartus per metus (iki
sausio 10 d. ir iki liepos 10 d.) ir skelbiama Departamento svetainėje (http://www.lsd.lt/typo_new/
fileadmin/Failai/Standartu_programa_2014-01-15_2014-04-11.pdf). Rengiant Lietuvos standartų
programą, didelis dėmesys skiriamas tų originaliųjų Lietuvos standartų ir lietuviškųjų versijų rengimui,
kurie yra reikalingi MVĮ ir bus taikomi jų veikloje. Išleisti standartai lietuvių kalba palengvina jų teisingą
supratimą ir taikymą.
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Departamentas, skelbdamas Lietuvos standartų programą 2014 m. liepos mėn., joje pateiks
informaciją apie rengiamus standartus, kurie aktualūs MVĮ.
MVĮ, dalyvaujančios technikos komitetų ir laikinųjų darbo grupių veikloje, turi nemokamą
prieigą prie rengiamų standartų projektų ir gali teikti dėl jų pastabas per el. komitetą Livelink
(http://www.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fSMIS%2fSelectMembershipForm.aspx).
MVĮ, net nedalyvaudamos technikos komitetų ir laikinųjų darbo grupių veikloje, gali teikti
Departamentui siūlymus dėl naujų standartizacijos temų.
MVĮ, nedalyvaujančios technikos komitetų veikloje, taip pat gali susipažinti su rengiamų
standartų projektais Departamento bibliotekoje arba juos įsigijusios su 50 % nuolaida ir pateikti savo
pastabas viešosios apklausos metu. Informacija apie viešajai apklausai pateiktus standartų projektus
skelbiama Departamento svetainėje.
SEMINARAI BEI MOKYMAI STANDARTŲ RENGIMO IR TAIKYMO KLAUSIMAIS

Departamentas, siekdamas skatinti standartų taikymą ir gerinti supratimą apie juos, organizuoja
seminarus bei mokymus suinteresuotosioms šalims.
2013 m. kovo 4–8 d. Departamentas kartu su Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO)
Vilniuje organizavo regioninį seminarą „ISO 50001 – energijos vadybos sistemos“, kuris buvo skirtas
supažindinti suinteresuotąsias šalis su tarptautiniu standartu ISO 50001 (šis tarptautinis standartas
perimtas kaip Europos standartas, kuris perimtas kaip Lietuvos standartas LST EN ISO 50001). Taip
pat buvo organizuoti mokymai mokytojams, kurie Lietuvoje galėtų mokyti ir konsultuoti
suinteresuotąsias šalis šio standarto taikymo klausimais, parengti. Seminare dalyvavo Centrinės ir Rytų
Europos valstybių bei įvairių Lietuvos institucijų ir MVĮ atstovai.
Daugiau informacijos apie renginį pateikiama 2013 m. Departamento biuletenyje Nr. 4
(http://www.lsd.lt/typo_new/fileadmin/Failai/LST_biuletenis_2013-04.pdf).

Seminaro „ISO 50001 – energijos vadybos sistemos“ dalyviai
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KEITIMASIS GEROS MVĮ DALYVAVIMO STANDARTIZACIJOJE PRAKTIKOS PAVYZDŽIAIS
SU KITOMIS ES NACIONALINĖMIS STANDARTIZACIJOS INSTITUCIJOMIS

2013 m. balandžio 25 d. Vilniuje pagal Europos Komisijos finansuojamą projektą SMEST2
Departamentas organizavo MVĮ skirtą seminarą „MVĮ įtraukimas į Europos standartizaciją, atsižvelgiant
į jų reikmes“. Šio seminaro tikslas – didinti MVĮ informuotumą apie standartus ir standartizaciją bei jos
privalumus, kuriuos suteikia dalyvavimas šioje veikloje. Renginio metu MVĮ atstovai pasidalijo patirtimi,
su kokiais sunkumais jie susiduria, taikydami standartus, kokios informacijos trūksta ir pan. Projekto
vadovė Tanja van Tooren ir lektorė Charlote Mosies seminaro dalyvius supažindino su kitų šalių
taikomomis priemonėmis, kuriomis siekiama MVĮ aktyviau įtraukti į standartų rengimą bei palengvinti jų
taikymą.
Daugiau informacijos apie renginį pateikiama 2013 m. Departamento biuletenyje Nr. 5
(http://www.lsd.lt/typo_new/fileadmin/Failai/LST_biuletenis_2013-05.pdf).

Tanja van Tooren pristato Lietuvos MVĮ atstovams
Europos Komisijos finansuojamą projektą SMEST2

Charlote Mosies aiškina dokumento Nurodymai dėl standartų rengimo, atsižvelgiant į labai mažų, mažų ir
vidutinių įmonių (MVĮ) reikmes (CEN/CENELEC Guide 17:2010) ypatumus
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CEN ir CENELEC yra parengę standartizacijos priemonių rinkinį, skirtą MVĮ. Šis priemonių
rinkinys padeda joms suprasti standartų naudą, pataria, kaip pasirinkti reikiamą (-us) standartą (-us), kaip
juos rengti ir kaip gauti pagalbą iš CEN ir CENELEC šalių narių (http://www.cencenelec.eu/
sme/SMEST/Pages/default.aspx). Čia pateikiamas ir lietuvių kalba išleistas bukletas „Mažų ir vidutinių
įmonių įtraukimas į standartizaciją“ (ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/SMEs/News/Publications/
IncludingSMEs_Lithuanian.PDF), taip pat informacija apie kitų šalių veiklą bei geros praktikos
pavyzdžiai.
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