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Projekto rengėja: Aplinkos ministerija.
Projekto tikslas: siekiama sudaryti sąlygas veiksmingiau naudoti išteklius planuojant, projektuojant,
statant, eksploatuojant viešojo sektoriaus statinius, skaitmeninti su tuo susijusius procesus, taikant BIM
metodus, ir taip paskatinti viso nacionalinio statybos sektoriaus technologinę pažangą ir
konkurencingumą.
Dabartinė situacija:
2021 m. balandžio mėn. Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimą ir Pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo
pakeitimą. Įstatymai įsigaliojo 2021 m. gruodžio 1 d. Įstatymuose nustatyta, kad perkančiosios
organizacijos ir perkantieji subjektai pirkimo dokumentuose, be kitų reikalavimų, privalės nurodyti
reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.
2020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė priėmė sprendimą dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto
statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo sektoriaus
statinius ar jų dalis. Vyriausybės poziciją, kad statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų
taikymas turi tapti viešojo sektoriaus užsakovų (statytojų) įgyvendinamų statinių ir jiems pagal
paskirtį artimų kilnojamųjų daiktų statybos, įrengimo projektų, su jais susijusių viešųjų pirkimų
sąlygų ir procedūrų dalimi. Viena esminių priemonių skatinant BIM metodus taikyti statybos
sektoriuje – atitinkami reikalavimai vykdant viešuosius pirkimus.
Projekto esmė: siūloma:
 įgalioti Aplinkos ministerija patvirtinti reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio
modeliavimo metodų taikymo tvarką.
 nustatyti, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl
privalomo BIM metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka perkančiosioms
organizacijoms ir perkantiesiems subjektams perkant ypatingųjų statinių kategorijai
priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugas, naujos statybos,
rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugas,
įrengimo, pertvarkymo darbus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo
(modernizavimo) projektavimo paslaugas, atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinant
urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo
(modernizavimo) projektus.
 prie didelės vertės statinių priskirti pastatus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina, arba
įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra (arba didesnė nei) 5 mln. Eur, inžinerinius
statinius, kilnojamuosius daiktus, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra
(arba didesnė nei) 10 mln. Eur, ir statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus), kurie
atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių statinių ir
kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir kurių statybos
skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra (arba didesnė nei) 5 mln. Eur. Nutarimo
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projekte numatyta, kad kas dvejus metus statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma
bus palaipsniui mažinama.
 nustatyti, kad BIM metodai būtų privalomai taikomi tik tiems ypatingiesiems statiniams ir (ar)
jiems pagal paskirtį artimiems kilnojamiesiems daiktams, atnaujinamų (modernizuojamų)
statinių ir kilnojamųjų daiktų grupėms (kvartalams), kurių projektavimo paslaugų pirkimų
procedūros pradėtos po 2022 m. vasario 28 d., išskyrus atvejus, kai pirkimų procedūros
atliekamos pagal iki 2022 m. vasario 28 d. sudarytas preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu
vyksta atnaujintas tiekėjų varžymasis, ar sukurtas dinamines pirkimo sistemas, pagal kurias
atliekami pirkimai;
 nustatyti, kad BIM metodai, reikalavimai dėl BIM metodų taikymo neprivalomi pirkimų
vykdytojams perkant projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas;
 nustatyti, kad BIM metodai, reikalavimai dėl BIM metodų taikymo neprivalomi pirkimų
vykdytojams perkant kultūros paveldo statinių (ar jų dalių) ir kitų kultūros paveldo objektų
tvarkybos darbus ir tvarkomuosius statybos darbus;
 nustatyti rekomendacijas, kad pirkimų vykdytojai galėtų nurodyti pirkimo dokumentuose
taikyti BIM metodus aplinkos ministro nustatyta tvarka ir mažesnės vertės projektams.
Derinimas:
 Projektas svarstytas 2021-11-30 tarpinstituciniame pasitarime. Pataisytas atsižvelgiant į
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Pakeitimai darbo
tvarka suderinti su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba, užsakovais
(statytojais) VĮ Turto banku, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB ,,LTG Infra“, AB
„Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB Litgrid, VĮ Lietuvos oro uostais,
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
 Pastabų ir pasiūlymų neturėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Žemės ūkio ministerija, NŽT,
VSAT, VĮ Registrų centras, Europos socialinio fondo agentūra, Finansų ministerija, Policijos
departamentas, VĮ Turto bankas, Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, AB
,,Amber Grid“, AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija, VTPSI, Konkurencijos taryba, Susisiekimo ministerija, Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba, Krašto apsaugos ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas.
 Pastabų ir pasiūlymų nepateikė AB ,,Kelių priežiūra“, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, asociacija
,,Infobalt“, asociacija ,,Lietuvos keliai“, Informatikos ir ryšių departamentas, Kauno miesto
savivaldybės administracija, Kauno savivaldybės įmonė ,,Kauno planas“, Lietuvos bankas,
Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos energetikos infrastruktūros statybos
asociacija, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga, Lietuvos matininkų asociacija,
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija,
Lietuvos pramonininkų konfederacija, Aplinkos projektų valdymo agentūra, Energetikos
ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus
reikalų ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija,
Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos
žaliųjų pastatų taryba, Nacionalinė pasyvaus namo asociacija, Nacionalinis kibernetinio
saugumo centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Neįgaliųjų reikalų
departamentas, Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos
įmonių asociacija, RB Rail AS Lietuvos filialas, savivaldybės įmonė ,,Vilniaus planas“, UAB
,,Grinda“, UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos
centras ,,GIS-Centras“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ Lietuvos oro uostai,
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Valstybinė atominės energetikos saugos
inspekcija, VšĮ ,,Atnaujinkime miestą“, VšĮ ,,Skaitmeninė statyba“, VšĮ Būsto energijos
taupymo agentūra, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VšĮ CPO LT, VšĮ Lietuvos
verslo paramos agentūra, Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
 Į Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kultūros ministerijos, Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, AB Litgrid, VĮ Lietuvos
automobilių kelių direkcijos, VERT, Viešųjų pirkimų tarnybos, AB ,,LTG Infra“, Kultūros
infrastruktūros centro, Lietuvos architektų rūmų, Lietuvos architektų sąjungos, Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos, Kultūros paveldo departamento pastabas ir pasiūlymus atsižvelgta.

3
 Į Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos, Teisingumo
ministerijos, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos
neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pateikiami derinimo pažymoje.
 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės antrinėje išvadoje pastabų ir pasiūlymų neturi.
Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Projektas prisideda prie Vyriausybės programos
133.4 papunkčio („<...Toliau tęsime ir stiprinsime skaitmeninės politikos formavimą ir skaitmeninės
rinkos plėtrą (įtraukdami ir naujas viešojo administravimo, ir privataus sektoriaus sritis: statinio
informacinio modelio įteisinimą,...>“) nuostatų įgyvendinimo.
Dalykinio vertinimo išvada – atsižvelgiant į tai, kad nutarimo projektai turėjo įsigalioti 2021-12-01
siūlome Projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje, prieš tai aptarus Tarpinstituciniame
pasitarime.
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