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1. P a k e i č i u Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetų nuostatus,
patvirtintus Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.
V-85 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetų nuostatų patvirtinimo“:
1.1. 3 punkte vietoj žodžių „Lietuvos 0 serijos standartais“ įrašau žodžius „LST vadovas 1,
LST vadovas 2“;
1.2. papildau 4 punktą nauju 4.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:
„4.5 suinteresuotųjų subjektų grupės – (a) gamintojai ir paslaugų teikėjai bei jų asociacijos; (b)
valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, vykdančios reguliavimo funkcijas; (c) vartotojų teisių
organizacijos; (d) mokslo ir studijų, mokslinių tyrimų institucijos bei profesijos pagrindu veikiančios
sąjungos/asociacijos; (e) akredituojančios ir sertifikuojančios organizacijos; (f) profesinės sąjungos ir kitos
nevyriausybinės organizacijos.“;

1.3. buvusį 4.5 papunktį laikau atitinkamai 4.6. papunkčiu ir jį išdėstau taip:
„4.6. technikos komiteto narys – suinteresuotas subjektas, dalyvaujantis Technikos komiteto
veikloje.“;

1.4. buvusius 4.6., 4.7. ir 4.8. papunkčius laikau atitinkamai 4.7., 4.8. ir 4.9. papunkčiais;
1.5. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Departamentas Technikos komitetą sudaro, jei yra suinteresuotų subjektų poreikis dalyvauti
nacionalinės standartizacijos atitinkamoje veiklos srityje ir jei yra užtikrinamas subalansuotas suinteresuotų
subjektų atstovavimas, t.y., jei šioje veikloje pageidauja dalyvauti ne mažiau kaip 4 suinteresuoti subjektai,
esantys iš ne mažiau kaip 2 skirtingų suinteresuotųjų subjektų grupių.“;
1.6. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Technikos komiteto sudaromajame susirinkime priimamas sprendimas dėl Technikos komiteto
sudarymo, jo pavadinimo, veiklos srities bei atitiktinių technikos komitetų ir išrenka pirmininką.“;
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1.7. 14 punkte vietoj žodžio „jų“ įrašau žodį „jo“;
1.8. 21.1. papunktyje vietoj žodžių „Lietuvos 0 serijos standartams“ įrašau žodžius „LST
vadovas 1, LST vadovas 2“;
1.9. 28.5. papunktyje vietoj žodžio „tarptautinių“ įrašau žodį „tarptautinius“;
1.10. pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Delegatai ir ekspertai atsiskaito Technikos komitetui, taip pat pateikia Departamentui
ataskaitas apie dalyvavimą atitiktinių technikos komitetų ir jų darbo grupių susirinkimuose;
1.11. buvusius VIII skyriaus 37, 37 ir 38 punktus laikau atitinkamai 37, 38 ir 39 punktais;
1.12. buvusį IX skyriaus 39 punktą laikau atitinkamai 40 punktu.

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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