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ĮŽANGA
Ataskaita parengta įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012
dėl Europos standartizacijos 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 2017 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 esančioje Elektroninėje standartų parduotuvėje (https://eshop.lsd.lt)
skelbiama informacija apie išleistus Lietuvos standartus ir kitus leidinius (toliau – standartai) bei
neperimtus Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos
komiteto (CENELEC) leidinius, pvz., technines ataskaitas (CEN/TR, CENELEC/TR) ar darbinio
seminaro pranešimus (CWA). Visos suinteresuotosios šalys, įskaitant MVĮ, informaciją gali rasti
vienoje vietoje ir tai supaprastina reikiamo standarto paiešką.
Reikiamo standarto paiešką Elektroninėje standartų parduotuvėje galima atlikti pagal
standartizacijos sritis, technikos komitetą, lietuviškus ir angliškus raktinius žodžius, standarto numerį
ir kitus požymius. Prie informacijos apie kiekvieną standartą nemokamai pateikiamos standartų bei
neperimtų CEN ir CENELEC leidinių santraukos (taikymo sritys) lietuvių arba anglų kalbomis.
PRIEIGA PRIE STANDARTŲ

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/index.php?-141053317).

*

Įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinės pajamos neviršija 50 mln. EUR ir (arba) turto balansinė
vertė neviršija 43 mln. EUR (SD 14:2010).
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Standartų skaitykloje galima skaityti:
•

Departamento (LST) standartų fondo dokumentus;

•

Europos telekomunikacijų standartų instituto (ETSI) standartus;

•

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartus;

•

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) standartus;

•

Didžiosios Britanijos standartų instituto (BSI) standartus;

•

Vokietijos standartų instituto (DIN) standartus;

•

Europos standartų projektus;

•

kitus leidinius.

Standartai yra rengiami pagal Lietuvos standartų programą. Ji skelbiama Departamento
svetainėje (http://www.lsd.lt/index.php?288246575). Skiriant finansavimą standartų redakcijų lietuvių
kalba rengimui, didelis dėmesys skiriamas tokių standartų lietuviškųjų versijų rengimui, kurie yra
reikalingi MVĮ ir bus taikomi jų veikloje. Išleisti standartai lietuvių kalba palengvina jų teisingą
supratimą ir taikymą.
Departamentas, skelbdamas Lietuvos standartų programą joje pateikia informaciją apie
rengiamus standartus, kurie aktualūs MVĮ.
Elektroninėje standartų parduotuvėje galima įsigyti elektronines arba popierines išleistų Lietuvos
standartų versijas bei užsisakyti standarto 24 val. trukmės skaitymo paslaugą.
Departamente orientuota politika gerinti prieigą MVĮ prie standartų. MVĮ įsigyjant standartus
taikoma 20 % nuolaida, organizuojami specializuoti seminarai, įkurti prizai geriausiems MVĮ standartų
naudotojams.
SĄLYGŲ DALYVAUTI STANDARTIZACIJOS VEIKLOJE MVĮ SUDARYMAS IR
PRIEIGA PRIE STANDARTŲ PROJEKTŲ

MVĮ gali dalyvauti standartizacijoje dalyvaudamos technikos komitetų veikloje arba teikdamos
pastabas dėl standartų projektų.
Svetainėje (https://eshop.lsd.lt/public#/committee/list) yra pateikiama išsami informacija apie
Departamento technikos komitetų veiklą, narius ir rengiamus standartų projektus.
Departamento technikos komitetų veikloje savanoriškai ir lygiomis teisėmis dalyvauja visos
suinteresuotosios šalys, įskaitant MVĮ. Kadangi narystės mokesčio nėra, visoms MVĮ sudaromos
sąlygos nemokamai dalyvauti standartizacijoje.
2017 m. gruodžio mėn. duomenimis apie 73 % visų technikos komitetų narių sudarė gamintojai
ir paslaugų teikėjai. MVĮ sudarė apie 88 %.
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MVĮ technikos komitetų veikloje taip pat gali dalyvauti stebėtojo teisėmis, paskirdamos savo
įgaliotuosius atstovus, kurie gali teikti komentarus dėl rengiamų standartų ir kitų leidinių dalykinio
turinio ir taip užtikrinti atstovavimą jų interesams.
MVĮ, dalyvaujančios technikos komitetų veikloje, turi nemokamą prieigą prie rengiamų
standartų projektų ir gali teikti dėl jų komentarus per el. komitetą Livelink
(http://live.lsd.lt/smis/LoginForm.aspx?ReturnUrl=%2fsmis%2fSelectMembershipForm.aspx).
MVĮ, net nedalyvaudamos technikos komitetų veikloje, gali teikti Departamentui siūlymus dėl
naujų standartizacijos temų.
Informacija apie viešajai apklausai pateiktus standartų projektus skelbiama Departamento
svetainėje.
MVĮ, nedalyvaujančios technikos komitetų veikloje, taip pat gali nemokamai susipažinti su
rengiamų standartų projektų tekstais ir teikti savo komentarus dėl jų dalykinio turinio. Visi
pageidaujantys naudotis šia paslauga dėl prisijungimo duomenų gali kreiptis el. paštu livelinkhelp@lsd.lt arba telefonu (8 5) 270 9362, mob. telefonu 8 659 93 226.
SEMINARAI STANDARTŲ TAIKYMO KLAUSIMAIS

Departamentas, siekdamas skatinti standartų taikymą ir gerinti supratimą apie juos, organizuoja
seminarus suinteresuotosioms šalims.
Departamente buvo organizuoti seminarai standartizacijos klausimais atskirų pramonės sričių
atstovams, kuriuose dalyvavo per 360 gamintojų ir paslaugų teikėjų, kontrolės ir sertifikavimo įstaigų
bei valstybės institucijų atstovai.
2017 m. gegužės 9 d. vyko seminaras „Lietuvos standarto LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės įgyvendinimo nuostatos“.
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2017 m. gegužės 23 d. vyko seminaras „Lietuvos standartų nauda tekstilės gaminių kūrėjams,
gamintojams ir vartotojams“.
2017 m. gegužės 25 d. vyko seminaras „Betono su Lietuvos žvyrynų užpildais šarminės
korozijos prevencinės priemonės. Mineralinių priedų įtakos tyrimų rezultatai“
2017 gegužės 31 d. vyko seminaras „LST ISO/IEC 27000 serijos Lietuvos standartų, skirtų
informacijos saugumo valdymo sistemos, reikalavimai“.
2017 spalio 11 ir 12 d. bei lapkričio 15 d. vyko seminarai tema „Lietuvos standartų sveikatos
priežiūros paslaugų srityje taikymas: kokybės vadybos sistemos (LST EN ISO 13485:2016,
LST EN 15224:2017
ir
kt.)
ir
medicinos
priemonių
sterilizavimo
standartai
(LST CEN ISO/TS 13004:2014, LST EN 13060:2015 ir kt.)“.
2017 spalio 17 ir 26 d. vyko seminarai tema „Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017
Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (tapatus ISO 37001:2016)
taikymas)“. Lapkričio 8 d. šis seminaras buvo organizuotas Klaipėdos regionui.
2017 lapkričio 21 d. vyko seminaras tema „LST EN 520:2005+A1:2010, LST EN 459-1:2015 ir
kitų Lietuvos standartų, skirtų sieniniams gaminiams gipso pagrindu ir statybinėms kalkėms,
taikymas“.
2017 lapkričio 23 d. vyko seminaras tema „Lietuvos standartų, skirtų mikrobiologiniams maisto
produktų tyrimams (FprEN ISO 11290-1:2017 ir FprEN ISO 11290-2:2017) reikalavimai“.
KEITIMASIS GEROS MVĮ DALYVAVIMO STANDARTIZACIJOJE PRAKTIKOS PAVYZDŽIAIS
SU KITOMIS ES NACIONALINĖMIS STANDARTIZACIJOS INSTITUCIJOMIS

2016 m. rugpjūčio 24 d. Kuldygos mieste (Latvija) vyko kasmetinis Baltijos šalių
standartizacijos forumas, kuriame Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos nacionalinių standartizacijos
institucijų specialistai dalijosi patirtimi bei geros praktikos pavyzdžiais kaip efektyviau pritraukti MVĮ
į standartizacijos procesą.
2017 m. lapkričio 24 d. Departamente įvyko departamento vadovybės ir specialistų susitikimas
su Smulkaus verslo standartų asociacijos (SBS) prezidente Gunilla Almgren ir direktore Christel
Davidson. Asociacijos veiklos tikslas – atstovauti ir ginti smulkaus ir vidutinio verslo interesus
Europos ir tarptautinėje standartizacijoje. Susitikimo metu buvo pristatyta Departamento veikla,
tikslai, bendradarbiavimas su smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis, jų dalyvavimas standartizacijos
procese. Taip pat aptartos bendradarbiavimo kryptys, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo
įsitraukimą į standartizaciją.
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