LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PARDAVIMO KAINŲ SKAIČIAVIMO
METODIKOS PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 27 d. Nr. V-92
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“ 19.4 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų skaičiavimo metodiką (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus
2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. V-64 „Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų
skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir 2018 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V-2 „Dėl Lietuvos
standartizacijos departamento direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-64 „Dėl standartų
ir kitų leidinių pardavimo kainų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 2 d., išskyrus juo patvirtintos
metodikos 5 punktą, kuris įsigalioja nuo 2019 m. kovo 1 d.
4. Į p a r e i g o j u:
Mindaugą Aleksandrą Balčiauską, Standartų leidybos skyriaus vedėją, užtikrinti, kad būtų
laikomasi Metodikos;
Stanislavą Vaitkevičienę, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją, paskelbti įsakymą Lietuvos
standartizacijos departamento svetainėje;
Dovilę Tarasevičiūtę, Teisės ir personalo skyriaus vedėją, paskelbti įsakymą Teisės aktų
registre.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PARDAVIMO KAINŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų skaičiavimo metodika (toliau – metodika)
reglamentuoja Lietuvos standartų ir kitų leidinių (įskaitant jų keitinius, pataisas ir projektus
(pasibaigus viešajai apklausai)) (toliau – Lietuvos standartų ir kitų leidinių), standartų ir kitų
leidinių tų organizacijų, kurių narys yra Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau –
Departamentas), t. y. Europos standartų komiteto (CEN), Europos elektrotechnikos standartų
komiteto (CENELEC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės
elektrotechnikos komisijos (IEC)) ir su kuriomis pasirašyti dvišaliai susitarimai (Vokietijos
standartizacijos institutas (DIN)1 (toliau – tarptautinių ar užsienio valstybių standartai ir kiti
leidiniai), pardavimo kainų nustatymo, jų perskaičiavimo, nuolaidų taikymo ir abonementinio
mokesčio skaičiavimo tvarką.
2. Metodikos pagrindas – ISO nustatyta standartų bazinė kaina, tarptautinių standartų
pardavimo politika (ISO POCOSA (ISO leidinių platinimo, pardavimo bei atgaminimo ir ISO
autorių teisių apsaugos politika), IEC Sales Policy (IEC Pardavimų politika)), pasirašyti dvišaliai
susitarimai tarp Departamento ir tarptautinių standartizacijos organizacijų (ISO ir IEC) bei užsienio
valstybių standartizacijos institucijų (DIN), taip pat tarptautinių standartų, užsienio valstybių
standartų ir kitų leidinių kainoraščiai.
3. Departamentas padeda fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti tarptautinius (IEC) ar
užsienio valstybių (DIN) standartus ir kitus leidinius, kurių fiziniai ar juridiniai asmenys negali
įsigyti tiesiogiai Departamento elektroninėje standartų parduotuvėje. Užsakymai šiems standartams
ir kitiems leidiniams priimami elektroniniu paštu ir per Departamento elektroninę parduotuvę
pateikiami fiziniams ar juridiniams asmenims tik gavus apmokėjimą, jei dvišaliuose susitarimuose
nenustatyta kitaip.
II. STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMAS
4. Lietuvos standartų katalogo dokumentų kainos skirstomos į grupes, atsižvelgiant į standartų
puslapių skaičių ir pateikiamos šios metodikos 1 priede.
5. Lietuvos standartų ir kitų leidinių bei neperimtų Europos standartizacijos organizacijų
leidinių kainos apskaičiuojamos pagal šią formulę (gautas skaičius suapvalinamas iki sveikosios
skaičiaus dalies):
čia:

KL = KB / VB x KN x I
KL – Lietuvos standarto ar kito leidinio pardavimo kaina;
KB – ISO standarto ar kito leidinio bazinė kaina (ISO nustatoma kasmet Šveicarijos frankais);
VB – buhalterinis valiutų konvertavimo kursas (einamųjų metų sausio 1 d.);
KN – bazinės kainos dalis (40 proc.).

DIN standartai bei kiti leidiniai parduodami ta forma, kuri numatyta dvišaliuose susitarimuose su tomis
institucijomis arba nustatyta standartų pardavimo taisyklėse.
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I – Lietuvos kainų lygio indeksas (šis rodiklis imamas vadovaujantis aktualiausiais Eurostat
duomenimis).
6. Lietuvos standartų kataloge esančių neperimtų ISO standartų ir kitų leidinių kainos
apskaičiuojamos pagal šią formulę (gautas skaičius suapvalinamas iki sveikosios skaičiaus dalies):
čia:

KISO = KB / VB x 0,5

KISO – ISO standarto ar kito leidinio pardavimo kaina;
KB – ISO standarto ar kito leidinio bazinė kaina (ISO nustatoma kasmet Šveicarijos
frankais);
VB – buhalterinis valiutų konvertavimo kursas (einamųjų metų sausio 1 d.);
0,5 – bazinės kainos dalis (50 proc.).
7. Tarptautinių ar užsienio valstybių standartų ir kitų leidinių, kurių nėra Lietuvos standartų
kataloge, kainos apskaičiuojamos pagal šią formulę (gautas skaičius suapvalinamas iki sveikosios
skaičiaus dalies):
čia:

KTU = KB / VB x KN x 0,1

KTU – tarptautinio ar užsienio valstybės standarto pardavimo kaina;
KB – tarptautinio ar užsienio valstybės standarto bazinė kaina;
VB – buhalterinis valiutų konvertavimo kursas (einamųjų metų sausio 1 d.);
KN – tarptautinio ar užsienio valstybės standarto kainos dalis arba nuolaida (jei yra, kaip
nurodyta dvišaliuose susitarimuose);
0,1 – administravimo išlaidų koeficientas.
8. Standartų ir kitų leidinių, popierinės versijos parduodamos 20 (dvidešimt) proc. brangiau.
Jei standarto ir kito leidinio apimtis didesnė nei 100 (šimtas) puslapių, kas 100 puslapių pridedama
po 4 Eur.
9. 24 valandų skaitymo kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje paslaugos kaina yra 3 Eur.
10. Lietuvos standartų ir kitų leidinių pataisų elektroninės versijos yra nemokamos.
11. Lietuvos standartų ir kitų leidinių pardavimo nuolaidos bei jų taikymo atvejai pateikiami
šios metodikos 2 priede.
12. Užsienio valstybės standartizacijos institucijai pritaikius Departamentui papildomą
nuolaidą, susidariusi suma grąžinama Departamento klientui, pirkusiam tarptautinius ar užsienio
valstybės standartus.
13. Negaliojantys standartai ir kiti leidiniai žymimi vandenženkliu „Negaliojantis“ ir jų
pardavimo kainos nustatomos vadovaujantis anksčiau išdėstytomis nuostatomis.
III. STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ SKAITYMO PASLAUGOS ABONEMENTINIO
MOKESČIO NUSTATYMAS
14. Standartų ir kitų leidinių skaitymo paslaugos abonementinis mokestis nustatomos
įmonėms, su kuriomis pasirašomos abonementinės standartų skaitymo paslaugos teikimo sutartys.
15. Mėnesinis abonementinis mokestis sutartims iki 25 abonentų skaičiuojamas pagal šią
formulę:
čia

MA = MB + (A x K)
MA – mėnesinis abonementinis mokestis;
MB – bazinis abonementinės paslaugos mokestis (30 Eur);
A – abonentų skaičius (pagal sutartį);

K – koeficientas 10 Eur.
16. Mėnesinis abonementinis mokestis sutartims nuo 26 abonentų yra fiksuotas – 300 Eur.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Standartų ir kitų leidinių pardavimo kainos perskaičiuojamos kasmet iki einamųjų metų
sausio 10 d., atsižvelgiant į ISO nustatomą standarto bazinę kainą, einamųjų metų sausio 1 d.
buhalterinį valiutų konvertavimo kursą ir Lietuvos kainų lygio indeksą bei atsižvelgiant į kitus
veiksnius, galinčius turėti tiesioginės įtakos standartų ir kitų leidinių kainų nustatymui.
18. Standartų ir kitų leidinių popierinių versijų kainos ir nuolaidos, esant poreikiui, gali būti
peržiūrimos ir perskaičiuojamos iki einamųjų metų sausio 10 d.

___________________________

Standartų ir kitų leidinių pardavimo
kainų skaičiavimo metodikos 1 priedas

LIETUVOS STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ BEI NEPERIMTŲ EUROPOS
STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJŲ LEIDINIŲ KAINŲ GRUPĖS
Kainų grupė

Puslapių skaičius *

A
B
C
D
E
F
G
H

1-6
7-12
13-18
19-26
27-35
36-50
51-80
81 ir daugiau

* Lentelėje nurodytas Lietuvos standarto ir kito leidinio pagrindinės (norminės) dalies puslapių skaičius

___________________________

Standartų ir kitų leidinių pardavimo
kainų skaičiavimo metodikos 2 priedas

LIETUVOS STANDARTŲ IR KITŲ LEIDINIŲ BEI NEPERIMTŲ EUROPOS
STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJŲ LEIDINIŲ PARDAVIMO NUOLAIDOS
-

Technikos komitetų nariams
20 %
Mažoms ir vidutinėms įmonėms
20 %
Standartų ir kitų leidinių projektams
70 %
Perkant daugiau nei tris to paties standarto ar kito leidinio egzempliorius, kiekvienam
egzemplioriui
20 %

Pastaba. Nuolaidos nesumuojamos.

___________________________

