PATVIRTINTA
Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus
2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. VE- 56
STANDARTŲ IR STANDARTIZACIJOS LEIDINIŲ PAIEŠKOS IR ĮSIGIJIMO INTERNETU PASLAUGOS TEIKIMO
ASMENIMS APRAŠYMAS
Aprašymas

Paslaugos gavėjai

Paslaugos teikimo tipas

Elektroniniame standartų parduotuvėje-kataloge klientai gali:
- ieškoti informacijos apie galiojančius, negaliojančius nacionalinius, perimtuosius ir neperimtuosius
Europos (Europos standartizacijos komiteto CEN ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto
CENELEC), tarptautinius (Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO ir Tarptautinės elektrotechnikos
komisijos IEC) ir užsienio valstybių, su kuriomis pasirašyti dvišaliai susitarimai, standartus ir
standartizacijos leidinius, įskaitant visų jų keitinius, pataisas ir projektus (toliau kartu vadinami
Standartais);
- užsisakyti kataloge esančius Standartus elektroniniu formatu su neriboto skaitymo prieiga ir pateikti jas
registruoto naudotojo paskyroje;
- užsisakyti kataloge esančius Standartus popieriniu formatu;
- užsisakyti kataloge esančius Standartus elektroniniu formatu su 24 val. skaitymo prieiga.
Standartai užsakomi tik per El. standartų parduotuvę-katalogą. Standartus, kurių nėra El. standartų
parduotuvėje-kataloge, klientai gali užsisakyti el. paštu platinimas@lsd.lt.
Apmokėti už Standartus galima: tiesiogiai per elektroninę bankininkystę, mokėjimo kortele arba pagal
išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri klientui pateikiama jo naudotojo paskyroje.
Naudotojo paskyroje taip pat pateikiama ir sąskaita faktūra.
X Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
X Fiziniai asmenys verslo tikslais
X Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
X Juridiniai asmenys verslo tikslais
X Elektroninė paslauga ne per elektroninius valdžios vartus
□ Elektroninė paslauga per elektroninius valdžios vartus
□ Neelektroninė paslauga
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Funkcija, kurią vykdant,
teikiama paslauga

X Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija

Paslaugos rezultatas

Elektroninės Standartų versijos klientui pateikiamos iškart po apmokėjimo gavimo.
Iškart po apmokėjimo gavimo klientas gali naudotis ir Standartų 24 val. skaitymo paslauga.
Užsisakius popierines Standartų versijas, iškart po apmokėjimo gavimo klientui registruotu paštu
išsiunčiami išspausdinti ir įrišti dokumentai.
Lietuvos standartizacijos departamento nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 4-1094 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m.
gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415622/RPWfNqBjvb

Teisės aktai

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VE-90 „Dėl
Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba3cf220697111eca9ac839120d251c4
Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. VE-38 „Dėl
Standartų ir standartizacijos leidinių įsigijimo taisyklių patvirtinimo“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/911db922c27111ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&s
earchModelUUID=2f306a81-08ae-4d8c-8126-854b14a4a60
Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir
administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.360388/asr
Asmenys, atsakingi už
paslaugos suteikimą

Standartų leidybos skyrius
Standartų platinimo administratorė Daiva Savickienė
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Tel. +370 5 270 9341
Mob. +370 659 93 235
El. paštas platinimas@lsd.lt
Paslauga mokama

Taip

Paslauga apmokama tik
vietoje

Ne

Užmokesčio gavėjo
pavadinimas

Lietuvos standartizacijos departamentas

Įmonės kodas

188640467

Įmokos kodas

Nėra

Banko duomenys

Banko pavadinimas

Swedbank, AB

Sąskaitos numeris

LT837300010078627247
(biudžetinėms įstaigoms)

Banko pavadinimas

Swedbank, AB

Sąskaitos numeris

LT837300010078627328
(nebiudžetinėms įstaigoms)

Banko pavadinimas

Paysera LT, UAB

Sąskaitos numeris

LT523500010001892343
(biudžetinėms įstaigoms)

Banko pavadinimas

Paysera LT, UAB

Sąskaitos numeris

LT043500010001892334
(nebiudžetinėms įstaigoms)
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Paslaugos grupės

Gyvenimo atvejai

Paslaugos inicijavimo
forma

□ Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektas
□ Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
□ Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
X Kitos paslaugos
□ Norint gauti leidimą / licenciją
□ Norint gauti pažymą
X Kita
Prašymo formos nėra. Užsakymas pateikiamas per El. standartų parduotuvę-katalogą adresu
https://eshop.lsd.lt.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Asmenys, norintys įsigyti Standartus, privalo registruotis El. standartų parduotuvėje-kataloge
https://eshop.lsd.lt.
Jeigu registruojasi fizinis asmuo, jis turi pateikti savo elektroninio pašto adresą (vartotojo vardas sistemoje),
vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, pašto kodą ir kontaktinį telefono numerį.
Jeigu registruojasi juridinis asmuo, jis turi pateikti juridinio asmens pavadinimą ir kodą, PVM kodą,
pasirinkti įmonės tipą (biudžetinė ar nebiudžetinė ir maža ar vidutinė), buveinės adresą, kontaktinį telefono
numerį, elektroninio pašto adresą (vartotojo vardas sistemoje).

Išorinis paslaugos adresas

https://eshop.lsd.lt/

Paslaugos teikėjo veiksmų Juridiniai asmenys Lietuvos standartizacijos departamento priimtą sprendimą turi teisę skųsti laisvu
(neveikimo) apskundimo pasirinkimu Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui įstatymų nustatyta tvarka.
tvarka
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2
dalyje nustatyta tvarka skundas (prašymas) dėl Lietuvos standartizacijos departamento sprendimo Lietuvos
administracinių ginčų komisijai paduodamas per vieną mėnesį nuo Lietuvos standartizacijos departamento
sprendimo paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie Lietuvos standartizacijos departamento sprendimą
(veiksmus), atsisakymą priimti sprendimą (atlikti veiksmus) suinteresuotajai šaliai dienos arba per du
mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas.
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatyta tvarka
skundas (prašymas, pareiškimas) dėl Lietuvos standartizacijos departamento sprendimo administraciniam
teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo Lietuvos standartizacijos departamento sprendimo paskelbimo
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Pastabos

arba įteikimo ar pranešimo apie Lietuvos standartizacijos sprendimą (veiksmus), atsisakymą priimti
sprendimą (atlikti veiksmus) suinteresuotajai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi
reikalavimo įvykdymo terminas.
Ši administracinė paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Standartas, techninė specifikacija, techninė ataskaita
Elektroninė paslauga

Elektroninės paslaugos
trumpas pavadinimas

Standartų ir standartizacijos leidinių paieška ir įsigijimas internetu

Elektroninės paslaugos
nuoroda

https://eshop.lsd.lt/

Elektroninės paslaugos
brandos lygis

(III) dvipusės sąveikos lygis

Elektroninės paslaugos
teikimo proceso
aprašymas

El. standartų parduotuvėje-kataloge klientai gali:
- ieškoti informacijos apie galiojančius, išleistus naujus, negaliojančius nacionalinius, perimtuosius ir
neperimtuosius Europos (Europos standartizacijos komiteto CEN ir Europos elektrotechnikos
standartizacijos komiteto CENELEC), tarptautinius (Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO ir
Tarptautinės elektrotechnikos komisijos IEC) ir užsienio valstybių, su kuriomis pasirašyti dvišaliai
susitarimai, standartus ir standartizacijos leidinius, įskaitant visų jų keitinius, pataisas ir projektus (toliau
kartu vadinami Standartais);
- užsisakyti kataloge esančius Standartus elektroniniu formatu su neriboto skaitymo prieiga ir pateikti jas
registruoto naudotojo paskyroje;
- užsisakyti kataloge esančius Standartus popieriniu formatu;
- užsisakyti kataloge esančius Standartus elektroniniu formatu su 24 val. skaitymo prieiga.
Standartai užsakomi tik per El. standartų parduotuvę-katalogą. Standartus, kurių nėra El. standartų
parduotuvėje-kataloge, klientai gali užsisakyti el. paštu platinimas@lsd.lt.
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Apmokėti už Standartus galima: tiesiogiai per elektroninę bankininkystę, mokėjimo kortele arba pagal
išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri klientui pateikiama jo naudotojo paskyroje. Naudotojo paskyroje taip
pat pateikiama ir sąskaita faktūra.
Elektroninės paslaugos
suteikimo trukmė

Yra pasirašyta sutartis dėl
paslaugų apmokėjimo per
VIISP

Paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama iš karto

Paslaugos suteikimo kaina

0

Valiuta

EUR

Komentaras

Paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos kaina bus nurodyta El. standartų parduotuvėje-kataloge
suformavus užsakymą. Elektroninės Standartų versijos klientui
pateikiamos iškart po apmokėjimo gavimo.
Iškart po apmokėjimo gavimo klientas gali naudotis ir Standartų
24 val. skaitymo paslauga.
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Dienų tipas

Darbo dienos

Paslaugos suteikimo kaina

0

Valiuta

EUR

Komentaras

Paslaugos kaina bus nurodyta El. standartų parduotuvėje-kataloge
suformavus užsakymą. Užsisakius popierines Standartų versijas,
iškart po apmokėjimo gavimo klientui registruotu paštu
išsiunčiami išspausdinti ir įrišti dokumentai.

Ne
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Yra galimas mokėjimas
naudojantis elektronine
bankininkyste

Taip

Yra galimas mokėjimas
per tarpininką (paštą)

Ne

Paslaugai gauti
reikalingas ją gauti
siekiančio asmens
tapatybės nustatymas
elektroninėmis
priemonėmis

Ne

Elektroninės paslaugos
kontaktinė informacija
IVPK administratoriui

Nėra

Elektroninės paslaugos
instrukcijos

Elektroninės standartų parduotuvės-katalogo naudotojo instrukcija. DUK
https://eshop.lsd.lt/public#!/instruction/list

_____________________________

