PATVIRTINTA
Lietuvos standartizacijos departamento
direktoriaus įsakymu 2018 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. V-74

NACIONALINIO STANDARTIZACIJOS PRIZO KONKURSO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio standartizacijos prizo konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Nacionalinio
standartizacijos prizo konkurso (toliau – Konkursas) dalyvius, konkurso organizavimo, paraiškų
vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi standartizacija ir standartų taikymą, skleidžiant Konkurso
dalyvių, laimėjusių prizą, gerąją patirtį.
3. Nacionaliniu standartizacijos prizu (toliau – Prizas) kasmet gali būti apdovanojamas kiekvienos
Nuostatų 5 punkte nurodytos kategorijos fizinis ar juridinis asmuo (Lietuvos Respublikoje
įregistruotas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas užsienio juridinio asmens
padalinys) (toliau – juridinis asmuo).
4. Dalyvavimas Konkurse yra nemokamas.
II SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys:
5.1. verslo įmonės;
5.2. mokslo įstaigos ir institutai, bandymų laboratorijos;
5.3. tyrėjai, inovatoriai;
5.4. akademinės bendruomenės atstovai, rengiantys ir publikuojantys mokslinius straipsnius;
5.5. suinteresuotos šalys, populiarinančios standartizaciją viešojoje erdvėje.
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III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR DALYVIŲ VERTINIMAS
6. Konkursą inicijuoja ir organizuoja Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau –
Departamentas). Konkurso partneriais gali būti kviečiamos verslo asocijuotos struktūros, viešosios
įstaigos, fondai, kitos organizacijos. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena
paraiška.
7. Konkursas skelbiamas Departamento interneto svetainės (www.lsd.lt) skiltyje „Konkursai“ ir
kitose viešosiose informacijos priemonėse. Departamento interneto svetainėje įdėtame skelbime
nurodoma:
7.1. paraiškų pateikimo terminas;
7.2. kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo (nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes),
teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas;
7.3. paraiškos forma (1 priedas).
8. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, Departamentui pateikia užpildytą
paraišką. Paraiškos siunčiamos skelbime nurodytu elektroniniu paštu.
9. Paraiškos gali būti teikiamos šiose kategorijose:

9.1. pažangios įmonės, organizacijos;
9.2. tyrėjai ir inovatoriai;
9.3. mokslininkai, jaunieji profesionalai;
9.4. standartizacijos propaguotojai.
10. Konkurso dalyviai patys įvertina savo veiklą ir iki skelbime nurodytos datos Departamentui
pateikia užpildytą paraiškos formą bei pagrindžiančius dokumentus. Pateiktuose dokumentuose
pažymima, kuri informacija yra konfidenciali.
11. Konkursui pateiktas paraiškas vertina Departamento direktoriaus įsakymu iš verslo,
akademinės visuomenės bei Departamento atstovų sudaryta vertinimo komisija ir atrenka
pretendentus į Konkurso nugalėtojus.
12. Jeigu iki skelbime nurodyto termino pabaigos kurioje nors iš Nuostatų 5 punkte nurodytų
fizinių ar juridinių asmenų kategorijų nebuvo gauta paraiškų, vertinimo komisija priima sprendimą
toje (tose) kategorijoje (-ose) Konkurso nebetęsti.
13. Komisijos narys, artimais giminystės ryšiais susijęs su Konkurso dalyviu, privalo nusišalinti.
14. Priėmus sprendimą dėl Konkurso nugalėtojų, Departamentas raštiškai informuoja visus
Konkurso dalyvius apie jų paraiškų vertinimo rezultatus.
15. Pateiktos paraiškos vertinamos, atsižvelgiant į pateiktus pagrindimus:
15.1. gera standartų taikymo praktika, pagrindžiant įvykusius teigiamus pokyčius organizacijos
veikloje (kaip standartų taikymas paveikė organizacijos kultūrą, veiklos rezultatus ir kt.);
15.2. nacionalinės standartizacijos plėtojimas ir ekonomikos augimo skatinimas taikant standartus;
15.3. mokslo tiriamųjų darbų rezultatų panaudojimas, inovatyvių sprendimų pritaikymas
standartizacijoje;
15.4. standartizacijos populiarinimo straipsniai;
15.5. mokslo darbai, tyrimai, jų publikacijos standartizacijos tema.
IV SKYRIUS
APDOVANOJIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS
16. Kiekvienam Konkurso dalyviui įteikiamas Konkurso dalyvio pažymėjimas.
17. Konkurso nugalėtojai apdovanojami specialiai pagamintu prizu, taip pat įteikiamas
pažymėjimas (2 priedas), liudijantis, kad jo savininkas yra apdovanotas prizu.
18. Apdovanojimai įteikiami Pasaulinės standartų dienos proga, Departamento technikos komitetų
pirmininkų metinio susitikimo metu ir kitomis progomis.
19. Konkurso nugalėtojai paskelbiami Departamento interneto svetainėje (www.lsd.lt), skiltyje
„Konkursai“.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Departamentas turi teisę be atskiro Konkurso dalyvių sutikimo Departamento interneto
svetainėje, biuletenyje ir kituose leidiniuose skelbti Konkurso laimėtojų gerąsias praktikas,
straipsnius, publikacijas ir kitą Konkursui pateiktą informaciją, jei ji Konkurso dalyvių nebuvo
pažymėta, kaip konfidenciali.
__________________

Nacionalinio standartizacijos prizo
konkurso nuostatų 1 priedas
(Paraiškos forma)

NACIONALINIO STANDARTIZACIJOS PRIZO KONKURSAS
PARAIŠKA
20

m. [mėnuo] [diena] d.
Vilnius

1. Pareiškėjas:
Vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) _____________________________________
Adresas _________________________________________________________________________
Kontaktinis asmuo, atsakingas už paraiškos pateikimą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. p.
adresas)
________________________________________________________________________________
2. Kategorija:
- pažangios įmonės
- tyrėjai ir inovatoriai
- jaunieji profesionalai
- standartizacijos propaguotojai






3. Pateikiamas pagrindimas*:
- gera standartų taikymo praktika, pagrindžiant įvykusius teigiamus
pokyčius organizacijos veikloje (kaip standartų taikymas paveikė
organizacijos kultūrą, veiklos rezultatus ir kt.)
- nacionalinės standartizacijos plėtojimas ir ekonomikos augimo skatinimas
taikant standartus
- mokslo tiriamųjų darbų rezultatų panaudojimas, inovatyvių sprendimų
pritaikymas standartizacijoje
- standartizacijos populiarinimo straipsniai
- mokslo darbai, tyrimai, jų publikacijos standartizacijos tema
* Išsamus aprašymas pateikiamas priede.

___________________________
Pareiškėjo vardas, pavardė

(parašas)







Nacionalinio standartizacijos prizo
konkurso nuostatų 2 priedas
(Nacionalinio standartizacijos prizo konkurso dalyvio pažymėjimo forma)

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS
PAŽYMĖJIMAS
20

m. [mėnuo] [diena] d. Nr.
Vilnius

________________________________________________________________________________
(apdovanojamojo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) arba įmonės pavadinimas)
apdovanotas Nacionalinio standartizacijos prizu [kategorijos pavadinimas] kategorijoje.

[Pareigų pavadinimas]

[Vardas pavardė]

Prizo logotipas

