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PAR LVS _____________________________________________________________ 
 

SIA “Latvijas standarts” (LVS) ir Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija, dibināta 1999. gadā. 
 
2009. gadā, pārņemot Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūru, LVS noteikts jauns nosaukums – SIA 
"Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" (SAMC). 2017. gada 1. augustā, reorganizējot 
SAMC, izveidota sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”. 
 
2016. gada 14. oktobrī Pasaules standartu dienai veltītās konferences ietvaros tika parakstīts saprašanās 
memorands ar nozaru asociācijām un citām organizācijām par Latvijas nacionālās standartizācijas 
sistēmas attīstību, kas cita starpā paredz Latvijas nacionālo standartizācijas institūciju izveidot kā 
standartizācijā iesaistītās puses pārstāvošu un neatkarīgu biedrību, kuras darbībā var iesaistīties ikviens 
standartizācijas procesā ieinteresētais dalībnieks. 
 
LVS pārstāv Latviju Eiropas un starptautiskajās standartizācijas organizācijās: 

 pilns biedrs Eiropas standartizācijas organizācijā (CEN); 

 pilns biedrs Eiropas Elektrotehnikas komitejā (CENELEC); 

 pilns biedrs Starptautiskā standartizācijas organizācijā (ISO); 

 asociētais biedrs Starptautiskajā Elektrotehnikas komisijā (IEC); 

 sadarbības līgums ar ETSI. 
 
LVS darbojas atbilstoši Standartizācijas likumam – pārzina un koordinē Latvijas Republikas uzņēmēju un 
organizāciju darbību un iesaistīšanos standartizācijā. 
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Standartizācijas galvenās funkcijas:  

 organizēt Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu standartizācijas tehniskajās komitejās; 

 adaptēt Eiropas un starptautiskos standartus; 

 nodrošināt standartu un citu ar tiem saistītu dokumentu krājuma veidošanu, uzturēšanu, 
papildināšanu un informācijas izplatīšanu; 

 piedalīties starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju darbā. 
 
LVS ar savu darbību veicina Latvijas konkurētspēju, cilvēka dzīvības, veselības un vides aizsardzību, 
nodrošinot sabiedrību ar ticamu standartizācijas informāciju un radot priekšnoteikumus Latvijas dalībai 
Eiropas un starptautisko standartu izstrādē. 
 
LVS, darbojoties saskaņā ar standartizācijas pamatprincipiem, izvirzītajiem mērķiem, izstrādātajām 
procedūrām un balstoties uz motivētu un kvalificētu personālu un sakārtotu darba vidi, pastāvīgi izvērtē 
procesu efektivitāti, paaugstinot klientu apmierinātību un sniegto produktu un pakalpojumu kvalitāti. 
 
LVS ir 13 darbinieki. 
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LVS PAKALPOJUMI _____________________________________________________ 
 

LVS prioritārie darbības virzieni ir standartizācijas informācijas izplatīšana, Latvijas standartu krājuma 
papildināšana un uzturēšana, standartu adaptēšana, sagatavošana un reģistrēšana, standartu 
elektroniskās pārdošanas sistēmas pilnveidošana, sadarbība ar starptautiskajām, Eiropas un citu valstu 
nacionālajām standartizācijas organizācijām. 
 
Balstoties uz Latvijas, Eiropas un starptautisko standartu krājumu un plašu bibliogrāfiskās informācijas 
katalogu un datubāžu sistēmu, LVS nodrošina šādus pakalpojumus: 
 
1. Standartu pārdošana elektroniskajā un papīra formātā: 

 Latvijas nacionālie un Latvijas standarta statusā reģistr Eiropas un starptautiskie standarti; 

 starptautiskie standarti (ISO, IEC). 
 
2. Iespēja klātienē iepazīties ar standartu tekstiem: 

 LVS birojā;  
 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

 
3. LVS interneta vietne www.lvs.lv: 

 ikvienam interesentam: 

 informācija par standartizāciju Latvijā un pasaulē; 

 standartizācijas aktualitātes; 

 standartu meklēšana; 
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 standartu katalogs (ICS grupas); 

 nozaru standarti; 

 likumi un MK noteikumi, kuros ir tiešās atsauces uz standartiem; 

 piemērojamie standarti; 

 reģistrētiem lietotājiem: 

 standartu iegāde; 

 standartu 24 stundu lasīšana; 

 standartu monitorēšana; 

 standartu lietotāja tiesību piešķiršana citiem darbiniekiem; 

 korporatīviem klientiem: 

 pakalpojums “Standartu lasītava”; 

 pakalpojums “Standartu bibliotēka” 

 citi individuāli pielāgoti pakalpojumi. 

 
4. E-komentēšanas vietne https://viedoklis.lvs.lv: 

 iespēja paust savu viedokli par Latvijas un Eiropas standartu projektiem. 

 
Bez maksas iepazīties ar standartu tekstiem un iegūt citu ar standartizāciju saistītu informāciju darba 
dienās ir iespējams LVS birojā Rīgā, K. Valdemāra ielā 157, tālrunis: 27880050, e-pasts: if@lvs.lv. 
 
 

 

mailto:if@lvs.lv
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STANDARTIZĀCIJAS PRIEKŠROCĪBAS UN IEGUVUMI __________________________ 
 

Standartizācija ir brīvprātīga sadarbība starp nozari, patērētājiem, zinātniekiem, ekspertiem, patērētāju 
interešu, vides aizsardzības, sertifikācijas, testēšanas, akreditācijas, kontroles un uzraudzības 
organizācijām, valsts un nevalstiskajām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm ar mērķi, balstoties 
uz vienprātību, izstrādāt tehniskās specifikācijas – standartus. 
 
Standartizācija ir efektīvs tirgus pašregulācijas mehānisms: jo vairāk uzņēmēji paši vienojas par 
standartiem un tos ievēro, jo mazāk valstij ir jāiejaucas, ieviešot likumus un kontroles mehānismus. 
 
Standarti sniedz zināšanas un priekšrocības tiem, kuri tos lieto un piedalās to radīšanā. Standarti, kurus 
kopīgi ir izstrādājuši uzņēmēji, patērētāji, zinātnieki un jomu speciālisti, nodrošina labākās prakses un 
pieredzes pieejamību ikvienam, kas pēc tam šos standartus lieto un piemēro savā uzņēmumā. 
 
Standartu ievērošana un pielietošana ir tiekšanās pēc izcilības attiecībā uz produktu un pakalpojumu 
kvalitāti, biznesa pārvaldību, sociālo atbildību, drošību un saudzīgu attieksmi pret vidi. 
 
Standartu pielietošana ir stratēģisks jautājums, kas tieši ietekmē jaunu produktu un pakalpojumu 
attīstību, tirdzniecību un eksportu. Standarti sniedz atbalstu produktu un procesu uzlabošanai un 
nodrošina arvien jaunu zināšanu un pieredzes ieguvi uzņēmējdarbības potenciāla attīstībai. 
 
Svarīgākie standartizācijas darba rezultāti ir produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības pilnveidošana 
to paredzētajiem mērķiem, tirdzniecības tehnisko barjeru novēršanai un tehnoloģiskās sadarbības 
veicināšanai. 
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Standartu pielietošanas priekšrocības: 

 augstāka produktu / pakalpojumu kvalitāte, drošība un klientu apmierinātība; 

 produktu un komponenšu saderība / savietojamība; 

 piekļuve starptautiskajiem tirgiem (eksporta izaugsme); 

 augstāka klientu uzticība un reputācija; 

 izmaksu samazinājums un resursu ietaupījums; 

 atbalsts tehnoloģiskajai izaugsmei; 

 drīzāka jaunu izstrādājumu tirgus gatavība; 

 mazināti riski; 

 atbilstība likumdošanai u.c. 

 
Latvijā, tāpat kā Eiropā, no visiem uzņēmumiem ~98% ir mazie un vidējie uzņēmēji (MVU). Priekšrocības 
un ieguvumi MVU, kurus sniedz standartu izmantošana: 

   palīdz konkurēt vienā līmenī ar lielajiem uzņēmumiem; 

   atver produktiem vai pakalpojumiem ceļu uz eksporta tirgiem; 

   palīdz atklāt un attīstīt labāko uzņēmējdarbības praksi; 

   padara biznesa aktivitātes efektīvākas; 

   sniedz klientiem pārliecību un ticību produktam/pakalpojumam; 

   paver jaunas biznesa un pārdošanas iespējas; 

   padara zīmolu starptautiski atpazīstamu; 

   sekmē vienotu izpratni un komunikāciju visās industriālajās nozarēs. 
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Standartu pielietošana sniedz šķietami neredzamu, tomēr nozīmīgu ieguvumu ekonomikai. Saskaņā ar 
jaunākajiem Eiropas valstu pētījumiem un aprēķiniem, pateicoties standartiem: 

 Francijā1: 

 ekonomikas izaugsme ir 0,81 % jeb gandrīz 25 % no IKP pieauguma; 

 vairāk nekā 66 % uzņēmēju apliecina, ka standartu izmantošana palielina peļņu un kompānijas 
vērtību. 

 Lielbritānijā2: 

 produktivitātes pieaugums ir 37,4 %; 

 IKP izaugsme ir 28.4 %, kas līdzvērtīga 8,2 miljardiem sterliņu mārciņu; 

 eksporta pieaugums veido 6,1 miljardu sterliņu mārciņu gadā. 

 Ziemeļvalstīs3: 

 produktivitātes pieaugums ir 39%; 

 IKP izaugsme ir 28 %. 
 
Iesaistīšanās standartu izstrādē (dalība standartizācijas tehniskajās komitejās) sniedz ne vien jaunus 
kontaktus, zināšanu un pieredzi, bet arī ekonomisko labumu. Kā apliecina British Standards Institution un 
citu valstu kolēģu pētījumi: ieguvumi uzņēmumiem no standartu pielietošanas vienmēr ir lielāki nekā 
ieguldījumi to izstrādē. 
 

                                                 
1 The Economic impact of standardization, Marketing and Innovation Department - AFNOR Group (2009) 
2 The Economic Contribution of Standards to the UK Economy. Centre for Economics and Business Research (2015) 
3 The impact of standardization on the Nordic economies, Menon Economics / Oxford Research /Social Science Research Institute of the University of Iceland (2018) 
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STANDARTIZĀCIJA LATVIJĀ _______________________________________ 
 

Standartizācijas dokumentu izstrāde 2018. gadā: 

 reģistrēti 1677 standartizācijas dokumenti, t.sk. 1309 Latvijas standarta statusā adaptētie Eiropas 
standarti; 

 latviešu valodā iztulkoti 107 standarti; 

 izstrādāti un reģistrēti 9 LVS nacionālie standarti: 

 LVS 1052:2018 “Būvju informācijas modelēšanas (BIM) terminoloģija” 
 LVS 416:2018 “Katliekārtas. Drošuma pārbaudes to lietošanas laikā” 

 LVS 418:2018  “Gāzapgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi. Būvdarbi“ 

 LVS 460:2018 “No atjaunojamiem energoresursiem iegūto gāzu izmantošana dabasgāzes 
pārvades sistēmā“ 

 LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” 

 LVS 1053:2018 “Prasības būvkonstrukcijas projektu ekspertīzei” 

 LVS 1054:2018 “Gāzapgādes sistēmas. Dabasgāzes gāzesvadu sistēmu ar spiedienu līdz 1,6 MPa 
(16bar) būvniecības dokumentācija, tās saturs, noformēšana, iekārtu (ierīču) plāni un 
apzīmējumi” 

 LVS 419:2018 “Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana” 

 LVS 449:2018 “Traktori, pašgājējmašīnas un to piekabju grupas, definīcijas” 
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Standartizācijas tehnisko komiteju (STK) darbība 2018. gadā 
 
STK izstrādā Latvijas nacionālos standartus, pārskata tos ne retāk kā reizi 5 gados, veic tajos 
nepieciešamās izmaiņas vai atceļ, ja tie ir pretrunā Eiropas standartiem. 
 
LVS/STK eksperti pārskatījuši, izstrādājuši un apstiprinājuši 9 Latvijas nacionālos standartus un 4 standartu 
grozījumus, kā arī iesnieguši sabiedriskai aptaujai 8 standartu projektus (viedoklis.lvs.lv). 
 

2018. gadā notikušas 32 STK un darba grupu sēdes. Aktīvākās STK: 

 LVS/STK 1 “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” 

 LVS/STK 6 “Iekārtas un darba aprīkojums” 

 LVS/STK 15 “Autoceļi” 

 LVS/STK 18 “Skaņas un televīzijas apraide” 

 LVS/STK 22 “Informācija un dokumentācija” 

 LVS/STK 24 “Ugunsdrošība” 

 LVS/STK 30 “Būvniecība” 

 LVS/STK 39 “Dzelzceļi” 

 LVS/STK 48 “Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība” 

 LVS/STK 51 “Elektroenerģētika” 

 LVS/STK 56 “Būvju informācijas modelēšana” 

 LVS/DG/01 “CSDD reģistrējamie transportlīdzekļi” 
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Latvijas ekspertu dalība Eiropas un starptautisko standartizācijas organizāciju tehnisko komiteju darbā: 

 LVS/STK 6 “Iekārtas un darba aprīkojums” eksperti: CEN/TC 326 Gas supply for Natural Gas Vehicles 
(NGV) - WG6 Natural gas vehicle (NGV) refuelling appliances; 

 LVS/STK 30 “Būvniecība” eksperti: ISO/TC 182  WG 5 Geotechnical field vane test, CEN/TC 396 
Earthworks un CEN/TC 288/WG19 Sheet-pile walls; 

 LVS/STK 38 “Kokmateriāli” eksperti: CEN TC 112/WG13 Mandate un CEN TC 112/WG4 Test methods. 
 

Eiropas harmonizēto standartu tulkošana 

Eiropas harmonizēto standartu tulkošanas projekta (Eiropas Komisijas grants) ietvaros 2018. gadā latviešu 
valodā tika iztulkoti 107 standarti uz 5163 lapām (kopumā projektā divu gadu laikā iztulkoti 158 
standarti). 
 
LVS informācijas sistēma 

 Standartizācijas pakalpojumi sniegti 4780 juridiskām un fiziskām personām. 

 Pārdoti 6286 standartizācijas dokumenti, t.sk. vairāklietotāju licences. 

 Reģistrēti 2210 jauni lietotāji (fiziskas un juridiskas personas). 

 Nodrošinot likumdošanas sasaisti ar standartiem un atvieglojot informācijas meklēšanu, LVS 
interneta vietnē publicēti 23 piemērojamo standartu saraksti un saites uz 5 Ministru kabineta 
noteikumiem, kuros ir tiešās vai netiešās atsauces uz standartiem. 

 Tiešsaistes lasītavas / bibliotēkas pakalpojumu izmantojušas 15829 personas. 

 Standartu projektu komentēšanas vietnē http://viedoklis.lvs.lv publicēti 585 standartu projekti. 

 LVS vietnē publicētas 22 ziņas par standartizācijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē. 

 LVS sociālo tīklu Twitter un Facebook kontos publicēti vairāk nekā 360 ieraksti (katrā). 
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LVS NOTIKUMI UN AKTIVITĀTES __________________________________________ 

 

28. jūnijā LVS parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienību (LBAS) par sadarbību standartizācijas jomā. Parakstot 
šo vienošanos, LBAS apliecināja arī pievienošanos Saprašanās memorandam 
„Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas attīstību tautsaimniecības 
konkurētspējas un inovāciju veicināšanai”, kuru 2016. gada 14. oktobrī 
parakstīja ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un vairākas nevalstiskās 
organizācijas. 
 

15. novembrī LVS vadītājs Ingars Pilmanis saņēma Ekonomikas ministrijas (EM) 
atzinības rakstu par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, un personisko 
ieguldījumu atbilstības novērtēšanas sistēmas un standartizācijas attīstībā. 
 

10. decembrī SIA “Bureau Veritas Latvia” veica LVS uzraudzības auditu un izsniedza attiecīgu sertifikātu, 
kas apliecina LVS atbilstību kvalitātes vadības sistēmas starptautiskā standarta ISO 
9001:2015 prasībām. LVS sākotnējo ISO 9001 sertifikāciju veica 2017. gada decembrī. 

12. janvārī CEN-CENELEC nosūtīts LVS pašnovērtējuma ziņojums, kas izstrādāts 
saskaņā ar Guide 22:2018 Guide on the organisational structure and processes for the 
assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC un ietver novērtējumu 
LVS atbilstībai CEN-CENELEC dalības prasībām. 13. aprīlī saņemts CEN-CENELEC 
vērtējums: teicami (excellent). 

Iepriekšējais LVS pašnovērtējums tika veikts 2014. gadā un tā vērtējums bija “labi” 
(good). 
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Mārketinga un izglītojošie pasākumi 

 22. martā notika Standartizācijas tehnisko komiteju sanāksme, kurā apsprieda jautājumus par 
standartizācijas aktualitātēm, tostarp Eiropas harmonizēto standartu tulkošanas projekta 
rezultātiem un  2019.-2020. gada projektu. 

 6. aprīlī LVS pārstāvji piedalījās ar prezentāciju Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) 
organizētajā seminārā būvvalžu pārstāvjiem. 

 11.-12. aprīlī LVS iesaistījās “Būvniecības dienās 2018” sadarbībā ar EM un BVKB, kurā notika 
diskusijas par kvalitāti būvniecībā – Eiropas un Starptautisko standartu piedāvātajiem risinājumiem. 

 24. aprīlī EM organizētajā seminārā būvinženieriem LVS 
vadītājs Ingars Pilmanis prezentēja standartu prasības un 
pielietošanas praksi būvniecībā. 

 24. maijā LVS pārstāvji piedalījās EM organizētajā seminārā 
par būvniecības informācijas modelēšanu (BIM). Tā ietvaros 
notika tikšanās ar Eiropas Savienības BIM darba grupas un 
starptautiskās attīstības programmas Digital Built Britain 
pārstāvi Ričardu Leinu. 

 13. jūnijā LVS vadītājs I. Pilmanis piedalījās un uzstājās ar prezentāciju seminārā “Standartizācija – tā 
ir svarīga arī arodbiedrībām”, ko organizēja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar 
Eiropas Arodbiedrību konfederāciju (ETUC). Semināra mērķis bija veicināt izpratni par 
standartizācijas būtību, lomu un ieguvumiem no standartu lietošanas un dalības standartizācijas 
procesos, kā arī par arodbiedrības lomu un iesaisti standartizācijas procesos. 
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 20.-24. augustā notika Gruzijas Nacionālās standartu un 
metroloģijas aģentūras (GeoSTM) pārstāvju mācību vizīte 
Rīgā Ārlietu ministrijas finansētā attīstības sadarbības grantu 
projekta “Gruzijas standartizācijas pilnveide: atbalsts 
Eirokodeksu projektēšanas sistēmas izveidē un uzturēšanā” 
ietvaros. GeoSTM pārstāvji iepazinās ar standartizāciju un 
tehnisko komiteju darbību Latvijā, būvniecības standartu 
izstrādi un pielietošanu praksē, kā arī ar Eiropas 
standartizācijas principu īstenošanu praksē. 

 29.-31. augustā Gdaņskā, Polijā notika ikgadējais Baltijas standartu forums (BSF), kurā tikās Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Polijas nacionālo standartizācijas 
institūciju pārstāvji. Forumā tika apspriesta ne vien 
standartizācijas procesu pilnveidošana, standartu izstrādes 
prakse, mārketinga aktivitātes un IT risinājumi, bet arī 
diskutēts par starptautisko un Eiropas mēroga sadarbību 
standartizācijas jomā. Pasākumā piedalījās arī ISO 
ģenerālsekretārs Sergio Mujica. 

 12. oktobrī LVS organizēja Pasaules standartu dienai veltītu 
pasākumu, kurā kopā ar standartizācijas tehnisko komiteju 
(STK) pārstāvjiem apsprieda jautājumus par standartizācijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē, STK 
aptaujas rezultātiem un Eiropas harmonizēto standartu tulkošanu. 

 19. oktobrī LVS pārstāvji piedalījās izstādē „Māja. Dzīvoklis” EM stendā „Dzīvo siltāk”, sniedzot 
interesentiem informāciju par standartiem un standartizāciju. 

 Rīgas Tehniskās universitātes studentiem nolasīts lekciju kurss par standartizāciju un likumdošanu 
(bakalaura programma). 
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Dalība vietējās, Eiropas un starptautiskajās sanāksmēs 

 6.-8. februārī LVS standartizācijas inženieris piedalījās CEN/CENELEC Tehniskās padomes sanāksmēs. 

 7. februārī notika Nacionālās standartizācijas padomes sanāksme, kurā LVS vadītājs iepazīstināja ar 
veiktajām un plānotajām aktivitātēm un standartu tulkošanas projektu (EK grants). 

 19. aprīlī LVS pārstāvji piedalījās EK grantu projekta “Uzlabota standartizācijas institūciju un vides 
organizāciju līdzdalība ar vides aspektiem saistītos standartizācijas procesos” atklāšanas sanāksmē 
Limasolā, Kiprā. Projekta mērķis ir veicināt vides aizsardzības organizāciju līdzdalību standartizācijā. 

 10. maijā notika Nacionālās standartizācijas padomes sanāksme, kurā EM pārstāvis iepazīstināja ar 
informatīvo ziņojumu ““Par Eiropas Komisijas līdzfinansētā grantu projekta “Par standartu 
tulkošanu” īstenošanu” virzību un risinājumiem, LVS vadītājs informēja par Eiropas standartu 
tulkošanas sarakstu, kas īstenojams standartu tulkošanas projekta ietvaros 2019. / 2020. gadā. 

 8. maijā LVS pārstāvji tikās ar Azerbaidžānas standartizācijas institūcijas pārstāvjiem Rīgā, 
iepazīstinot ar standartizācijas aktivitātēm un izaicinājumiem Latvijā. 

 20.-21. jūnijā LVS vadītājs piedalījās CEN-CENELEC Ģenerālajā asamblejā Bledā, Slovēnijā. 

 1.-5. septembrī LVS pārstāvji piedalījās Erasmus+ projekta “Apmācības par starptautiskajiem 
standartiem profesionālajā izglītībā tirgus prasībām atbilstošas izglītības veicināšanai” noslēguma 
sanāksmē un konferencē Burgasā, Bulgārijā. 

 13.-14. septembrī LVS pārstāvji piedalījās seminārā par Būvju informācijas modelēšanu (BIM). 

 25.-28. septembrī dalība ISO Ģenerālajā asamblejā Ženēvā, Šveicē. 

 13. novembrī notika Nacionālās standartizācijas padomes sanāksme, kurā tika saskaņota LVS vidēja 
termiņa darbības stratēģija 2019.-2023. gadam. 

 22.-23. novembrī dalība ISO Ģenerālajā asamblejā Briselē, Beļģijā. 
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA ______________________________________ 
 

Starptautiskās sadarbības līgumi 

LVS īsteno starptautisko sadarbību, balstoties uz sadarbības līgumiem un piedaloties dažādos 
standartizācijas jomas projektos. 
 
LVS ir noslēgts sadarbības memorands ar Gruzijas Standartizācijas un metroloģijas valsts aģentūru, kura 
ietvaros plānots apmainīties ar informāciju, t. sk. ar mācību materiāliem, periodiskām publikācijām, 
pieejamiem pakalpojumiem, organizēt konferences un piedalīties kopīgos standartizācijas projektos. 
 
LVS mērķtiecīgi paplašina starptautisko attiecību jomu, turpinot sadarbību noslēgto līgumu ietvaros ar: 

 Baltkrievijas Valsts standartizācijas un sertifikācijas institūtu; 

 Ukrainas Valsts komiteju tehniskās regulēšanas un patērētāju politikas jautājumos; 

 Uzbekistānas Standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūru; 

 Gruzijas Standartizācijas un metroloģijas valsts aģentūru; 

 Moldovas Standartizācijas institūtu. 
 

Dalība starptautiskos projektos 

 2018. gada septembrī noslēdzās Erasmus+ projekts “Apmācības par starptautiskajiem 
standartiem profesionālajā izglītībā tirgus prasībām atbilstošas izglītības veicināšanai”, 
kā rezultātā tika izstrādāti e-apmācību kursi par ISO/IEC 27000 (informācijas drošības 
pārvaldības sistēmas) un ISO 31000 (risku pārvaldības sistēmas) standartiem. 
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 Twinning projektā “Atbalsts Gruzijas nacionālajai standartu un metroloģijas aģentūrai 
ES-Gruzijas Padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas prasību tālākai 
ieviešanai” LVS turpināja sniegt atbalstu Gruzijas nacionālajai standartu un metroloģijas 

aģentūrai (GEOSTM) administratīvās, cilvēkresursu un tehniskās kapacitātes 
stiprināšanai, tuvinot Gruzijas likumdošanu jaunās pieejas direktīvām un labākajai 
praksei standartizācijā. Projekts tiek īstenots konsorcijā ar Lielbritānijas nacionālo 
standartizācijas institūciju un Dānijas nacionālo metroloģijas institūtu. 

 LR Ārlietu ministrijas sadarbības attīstības grantu projekta “Gruzijas standartizācijas 
pilnveide: atbalsts Eirokodeksu projektēšanas sistēmas izveidē un uzturēšanā” ietvaros 
sniegts atbalsts Gruzijas standartizācijas sistēmas pilnveidei būvniecības sektorā, 
stiprinot kopējo standartizācijas procesu koordināciju, nodrošinot pieredzes un 
prasmju apmaiņu par Eirokodeksu standartu pārņemšanu, pieejamības nodrošināšanu 
un attīstības perspektīvām, kā arī veicinot ieinteresēto pušu līdzdalību standartizācijā.  

 Eiropas Komisijas un EFTA grantu projektā “Uzlabota standartizācijas institūciju un 
vides organizāciju līdzdalība ar vides aspektiem saistītos standartizācijas procesos” LVS 
turpina īstenot aktivitātes ar mērķi sekmēt sabiedrības un vides aizsardzības organizāciju 
līdzdalību standartizācijā. Projekta noslēgums paredzēts 2021. gadā. 
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LVS DARBĪBAS REZULTĀTI ________________________________________ 
 

 

 
 

     
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* reģistrētie tulkojumi  

Izstrādātie un adaptētie standarti 2018. gadā 
 

 

CEN 1055 

CENELEC 447 

ETSI 73 

ISO 23 

LVS 13 

Tulkojumi* 66 

Kopā: 1677 

 

Tulkotie standarti* 
 
 

2018 66 

2017 34 

2016 24 

2015 23 

2014 50 

2013 58 

2012 56 

2011 58 
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Finanšu rādītāji 
 

 

Pozīcija EUR 

Biedru nauda starptautiskajās organizācijās (ISO, CEN, CENELEC, IEC) 92 853 

Budžeta dotācija standartizācijas procesa nodrošināšanai (atbilstoši standartizācijas likumam) 210 600 

Ienākumi no standartu pārdošanas un standartu krājumu tiešsaistes lasītavas 159 147 

Projektu finansējums 343 036 

 

LVS savā darbībā ievēro bezpeļņas raksturu atbilstoši starptautiskajiem standartizācijas principiem. 
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