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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. lapkričio 29 d. išvadą Nr. NV-3042 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“
projekto (TAP Nr. TAP-21-1684) (TAIS Nr. 21-29753(2))“1, 2021 m. lapkričio 30 d.
Tarpinstituciniame pasitarime ir 2021 m. gruodžio 1 d. Aplinkos ministerijos, Vyriausybės
kanceliarijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos
susitikime išsakytus pasiūlymus, teikia patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
,,Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“
projektą (toliau – nutarimo projektas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“
projektą (toliau – nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektas).
Pažymime, kad iš pirkimus reguliuojančių įstatymų nėra aišku, kas turėtų nustatyti
(Vyriausybė ar jos įgaliota institucija) pirkimams keliamus rodiklius, reikalavimus ir (arba)
kriterijus dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo ir kitų klausimų (toliau –
reikalavimai), taip pat atvejus, kai šie reikalavimai turėtų būti taikomi. Atsižvelgiant į tai, kad šie
reikalavimai daro didelę įtaką pirkimų vykdytojų sprendimams, jų išlaidoms, verslo galimybėms
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja parengti protokolo
projektą Vyriausybei, kad reikalavimai galėtų būti tvirtinami ne žemesnės galios teisės aktu kaip
Vyriausybės nutarimas. Pažymime, kad teikiant tokius pasiūlymus reiktų objektyviai įvertinti ir tam
tikrais atvejais sudaryti galimybes reikalavimus ir (arba) kriterijus, taip pat atvejus, kai šie
reikalavimai turėtų būti taikomi, tvirtinti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms. Tam tikri
reikalavimai ir (arba) kriterijai yra smulkūs, techniški ir nuolat kintantys dėl naujovių rinkoje, todėl
Aplinkos ministerijos vertinimu jų reguliavimas Vyriausybės nutarimu tam tikrais atvejais galimai
būtų perteklinis.
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Rengti nutarimo projektą paskatino 2021 m. balandį Lietuvos Respublikos Seimo priimti2
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr.
XIV-2513 ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
Nr. XIV-2524 (toliau kartu – įstatymai). Įstatymai įsigaliojo 2021 m. gruodžio 1 d. Įgyvendindama
įstatymus, Aplinkos ministerija parengė nutarimo projektą, jis buvo patikslintas ir vėl teikiamas
Vyriausybei.
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 priėmė5 sprendimą dėl privalomo bendradarbiavimu
pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo
sektoriaus statinius ar jų dalis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. pasitarimo
protokolo Nr. 25 2 klausimas ,,Dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio
modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo sektoriaus statinius ar jų
dalis“6). Tuo metu šis sprendimas buvo derinamas su daugiau kaip 60 institucijų ir organizacijų,
įskaitant ministerijas, valstybės ir savivaldybių institucijas, Europos Sąjungos priemonių
įgyvendinimą administruojančias įstaigas, viešojo turto valdytojus, asociacijas, projektuotojų,
rangovų atstovus ir kitas organizacijas.
Vyriausybė pareiškė poziciją, kad statinio informacinio modeliavimo (angl. Building
Information Modelling, toliau – 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. Priėmus nutarimo projektą ir nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektą 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.
Pažymime, kad teikiamu patikslintu nutarimo projektu bus patvirtinti reikalavimų ir (arba)
kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejai, o nutarimo Nr. 92
pakeitimo projektu Aplinkos ministerija įgaliojama patvirtinti reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl
statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo tvarką. Nutarimo projektas ir nutarimo Nr. 92
pakeitimo projektas turi įsigalioti vienu metu. Aplinkos ministerija suinteresuotoms institucijoms,
organizacijoms ir visuomenei susipažinti, pastaboms ir pasiūlymams teikti per Teisės aktų
informacinę sistemą (TAIS) paskelbė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo ,,Dėl
Užsakovo reikalavimų informacijai, Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo
plano ir Statinio informacinio modeliavimo protokolo patvirtinimo“ projektą (TAIS reg. Nr. 2118957) (toliau – įsakymo projektas)7. Įsakymo projektas tikslinamas pagal gautas pastabas ir
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Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/statybu-sektoriui-skaitmeninti-priimtos-svarbios-istatymu-pataisos/
Nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9056d2d0a69111ebbcbbc2971cdac3cb
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Nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a41b10a69111ebbcbbc2971cdac3cb
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Prieiga internete: https://statyba40.lt/naujienos/vyriausybe-pritare-privalomam-bim-metodu-taikymui-nuo-2021-m-sausio-1-d/
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Prieiga internete: https://statyba40.lt/wpcontent/uploads/2020/08/LRV_2020_05_20_pasitarimo_protokolo_Nr_25_2_kl_israso_kopija.pdf
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pasiūlymus.
Nutarimo projekto 1 punktu siūloma 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 (toliau kartu – pirkimų
vykdytojai) tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos
statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos, rekonstravimo darbai,
kilnojamųjų daiktų (elektros energijos persiuntimui skirtų žemosios ir vidutinės įtampos elektros
oro linijų, oro kabelių linijų, požeminių ir povandeninių kabelių linijų ir jų technologinių
priklausinių, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius,
požeminių kabelių kanalų, linijas laikančių atramų ir kitų technologinių priklausinių, taip pat
vartotojo elektros įrenginių, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių
kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai)) įrengimo, pertvarkymo projektavimo
paslaugos, įrengimo, pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo
paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių
kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus. Kvartalo sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatyme8. Šiame etape siūloma, kad BIM metodai privalomai turėtų būti
taikomi ir įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo)
projektus, t. y. kvartalinės renovacijos atvejais. Kvartalinė renovacija pasirinkta dėl savo
masiškumo, kompleksiškumo, galimybės į vieną projektą įtraukti daug statinių ir kilnojamųjų
daiktų, gyvenamąją aplinką, kur BIM metodai gali būti taikomi maksimaliai. BIM metodų taikymas
kvartalinės renovacijos projektuose padeda labiau derinti skirtingus suinteresuotų šalių interesus,
užtikrinamas skaidrumas. Statiniai, kilnojamieji daiktai ir kvartalai turi atitikti visas sąlygas,
nurodytas nutarimo projekto 1 punkte.
Nutarimo projekte įrašomi ne tik statiniai, bet ir jiems pagal paskirtį artimi kilnojamieji
daiktai – elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos,
oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai,
įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių
kanalai, linijas laikančios atramos ir kiti technologiniai priklausiniai, taip pat vartotojo elektros
įrenginiai, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, ryšių linijos, ryšių kabeliai, ryšių kabelių kanalų
sistemos, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą9, Lietuvos Respublikos
gamtinių dujų įstatymą10 ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą11 laikomi
kilnojamaisiais daiktais, taip pat įrašomi kvartalai.
Nutarimo projekte prie sudėtingų statinių, kuriems būtų privalomai taikomi BIM metodai,
siūloma priskirti statinius, kurie pagal esamą teisinį reglamentavimą priskirtini ypatingųjų statinių
kategorijai, jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, kvartalus, kurie projektuojami,
atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/577e00115fa511eb9954cfa9b9131808?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3d310ad
4-a890-49ab-9ed4-013e3812b02a
8
Nuoroda Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/asr
9
Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalį elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir
vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai,
įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias
atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros
energetikos objektus, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais.
10
Pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 131 straipsnio 2 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi
kilnojamaisiais daiktais.
11
Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalį ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais.
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(modernizavimo) projektus. Prie didelės vertės statinių siūloma priskirti pastatus, kurių statybos
skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro
registruotų ir oficialiai paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų
nustatymo12 palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba įrengimo, pertvarkymo investicijų suma
yra 5 mln. arba didesnė nei 5 mln. Eur, inžinerinius statinius, kilnojamuosius daiktus, kurių statybos
skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra 10 mln. arba didesnė nei 10 mln. Eur, ir kvartalus,
kurie atnaujinami (modernizuojami) įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų
atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma
yra 5 mln. arba didesnė nei 5 mln. Eur. Nutarimo projekte pateikti sprendimai dėl pasiūlymų, kaip
apibrėžti sudėtingus ir didelės vertės statinius ir (ar) jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius
daiktus, kvartalus, priimti įvertinus užsienio valstybių patirtį ir iš valstybės įmonės Turto banko,
valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos, AB „LTG Infra“, AB Litgrid, AB „Amber
Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos, projektuotojų, rangovų gautą informaciją apie įgyvendintus, įgyvendinamus projektus ir
investicijas į projektuojamus ir statomus statinius ir (ar) jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius
daiktus, atnaujinamus (modernizuojamus) kvartalus. Nutarimo projekte numatyta, kad kas dvejus
metus statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma bus palaipsniui mažinama.
Nutarimo projekto 1.2 papunktyje nurodoma, kad BIM metodai būtų privalomai taikomi tik
tiems ypatingiesiems statiniams ir (ar) jiems pagal paskirtį artimiems kilnojamiesiems daiktams,
atnaujinamiems (modernizuojamiems) 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.
Nutarimo projekto 2.1 papunktyje nurodoma, kad BIM metodai, reikalavimai dėl BIM
metodų taikymo ir sąlygos, nurodytos šio nutarimo 1 punkte, neprivalomi pirkimų vykdytojams
perkant projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas.
Nutarimo projekto 2.2 papunktyje nurodoma, kad BIM metodai, reikalavimai dėl BIM
metodų taikymo ir sąlygos, nurodytos šio nutarimo 1 punkte, neprivalomi pirkimų vykdytojams
perkant kultūros paveldo statinių (ar jų dalių) ir kitų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus ir
tvarkomuosius statybos darbus, nes prie statinių priskiriami ir kultūros paveldo statiniai (jų dalys).
Kultūros paveldo statiniams (ar jų dalims) ir kitiems kultūros paveldo objektams dėl savo
specifikos, sudėtingumo ir vertingųjų savybių šiame etape nesiūloma privalomai taikyti BIM
metodus.
Nutarimo projekto 3 punkte nurodoma rekomendacija pirkimų vykdytojams reikalavimus ir
(arba) kriterijus dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta
tvarka nurodyti pirkimo dokumentuose tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai
priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos,
rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos,
įrengimo, pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos,
atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų
atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, statinių ir kvartalai
neatitinka 1 punkte nurodytų sąlygų. Pirkimų vykdytojai galėtų nurodyti pirkimo dokumentuose
taikyti BIM metodus ir mažesnės vertės projektams.
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Nutarimo projektu ir nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektu neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami
Europos Sąjungos teisės aktai. Nutarimo projektas ir nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektas
nenotifikuotini Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
Nutarimo projektas ir nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektas parengti laikantis Lietuvos
Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo
reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Nutarimo projekte ir nutarimo Nr. 92
pakeitimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo
nustatyta tvarka, nėra.
Nutarimo projektas 2021 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-5816 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ skelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės
aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemėje (TAIS reg. Nr. 21-29753 ).
Visuomenė galėjo susipažinti su nutarimo projektu, teikti pastabas ir pasiūlymus. Nutarimo projekto
supažindinimo su visuomene tikslas – viešinti informaciją apie numatomą teisės aktą. Nutarimo
projektas derintas su visuomene, AB ,,Amber Grid“, AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, AB
,,LTG Infra“, AB Litgrid, akcine bendrove ,,Kelių priežiūra“, akcine bendrove ,,Lietuvos
geležinkeliai“, Aplinkos apsaugos agentūra, asociacija ,,Infobalt“, asociacija ,,Lietuvos keliai“,
Europos socialinio fondo agentūra, Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Informatikos ir ryšių
departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kauno miesto savivaldybės
administracija, Kauno savivaldybės įmone ,,Kauno planas“, Kultūros paveldo departamentu prie
Kultūros ministerijos, Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos banku,
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, Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnyba, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija,
Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos statistikos
departamentu, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos transporto saugos administracija,
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos žaliųjų
pastatų taryba, Nacionaline pasyvaus namo asociacija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos,
Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgaliųjų reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pastatų sertifikavimo ekspertų
asociacija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos,
Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija, Radiacinės saugos centru, RB Rail AS
Lietuvos filialu, savivaldybės įmone ,,Vilniaus planas“, uždarąja akcine bendrove ,,Grinda“,
uždarąja akcine bendrove ,,Vilniaus vystymo kompanija“, valstybės įmone Distancinių tyrimų ir
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geoinformatikos centru ,,GIS-Centras“, valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija,
valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija, valstybės įmone Lietuvos oro uostais,
valstybės įmone Registrų centru, valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centru,
valstybės įmone Turto banku, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybine duomenų
apsaugos inspekcija, Valstybine energetikos reguliavimo taryba, Valstybine saugomų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos, viešąja įstaiga ,,Atnaujinkime miestą“, viešąja įstaiga ,,Skaitmeninė statyba“,
viešąja įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo
agentūra, viešąja įstaiga CPO LT, viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, Viešųjų
pirkimų tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, valstybės
įmonė Registrų centras, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos Respublikos finansų
ministerija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, valstybės
įmonė Turto bankas, Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, AB ,,Amber Grid“,
AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Informacinės
visuomenės plėtros komitetas išvadose pastabų ir pasiūlymų nepateikė.
Akcinė bendrovė ,,Kelių priežiūra“, akcinė bendrovė ,,Lietuvos geležinkeliai“, asociacija
,,Infobalt“, asociacija ,,Lietuvos keliai“, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 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, Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos energetikos
ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos 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 prie Krašto apsaugos ministerijos,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pastatų sertifikavimo ekspertų
asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija, RB Rail AS Lietuvos filialas,
savivaldybės įmonė ,,Vilniaus planas“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Grinda“, uždaroji akcinė
bendrovė ,,Vilniaus vystymo kompanija“, valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos
centras ,,GIS-Centras“, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, valstybės įmonė
Lietuvos oro uostai, valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Valstybinė
atominės energetikos saugos inspekcija, viešoji įstaiga ,,Atnaujinkime miestą“, viešoji įstaiga
,,Skaitmeninė statyba“, viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, viešoji įstaiga Centrinė
projektų valdymo agentūra, viešoji įstaiga CPO LT, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos
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agentūra, Vilniaus miesto savivaldybės administracija pastabų ir pasiūlymų nepateikė.
Į Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos,
Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, AB Litgrid,
valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, AB ,,LTG Infra“, Kultūros infrastruktūros centro, Lietuvos
architektų rūmų, Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pastabas ir pasiūlymus, dalį
Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos
statybos inžinierių sąjungos pastabų ir pasiūlymų atsižvelgta.
Atsižvelgiant į Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos projektavimo įmonių
asociacijos 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. E-134 ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų
taikymo“, AB ,,LTG Infra“ 2021 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. SD(LGI)-4379 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 2021
m. spalio 8 d. raštu Nr. 08/10-01 ,,Dėl LR Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio
modeliavimo metodų taikymo“ projekto“ pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl konkrečios BIM
metodų taikymo tvarkos, siūlomu nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektu Aplinkos ministerija
įgaliojama patvirtinti reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų
taikymo tvarką. Pažymime, kad Aplinkos ministerija tikslina įsakymo projektą pagal gautas
pastabas ir pasiūlymus.
Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2021 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr.
S2-2847 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, AB Litgrid 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. 21SD-2816
,,Dėl Vyriausybės nutarimo ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ derinimo
(teisės akto projektas Nr. 21-29753)“, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos 2021 m. rugsėjo 29
d. raštu Nr. E-134 ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“, Viešųjų pirkimų
tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 4 S-1022 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo projekto“, Kultūros infrastruktūros centro 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 1-741(1.8Mr-4.)
,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. (1.6Mr) 2T-1048 ,,Dėl teisės akto projekto
derinimo“, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2021 m. spalio 4 d. raštu Nr.
3-4296 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo
metodų taikymo“ projekto derinimo“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
2021 m. spalio 4 d. raštu Nr. (1.24 E)2-2321 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
projekto derinimo“ pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Aplinkos ministerija patikslino nutarimo
projekto formuluotes ir teisės techniką.
Atsižvelgdama į užsienio valstybių patirtį, Lietuvos savivaldybių asociacijos 2021 m. rugsėjo
27 d. raštą Nr. (18)-SD-647 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“,
valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2021 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. 2-16236
,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“, Kultūros infrastruktūros
centro 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 1-741(1.8Mr-4.) pateiktas pastabas ir pasiūlymus, iš dalies į
Lietuvos statybininkų asociacijos 2021 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 12-VYR-065 ,,Dėl LR
Vyriausybės nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ projekto“,
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 2021 m. spalio 8 d. raštu Nr. 08/10-01 ,,Dėl LR Vyriausybės
nutarimo „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ projekto“, Lietuvos
projektavimo įmonių asociacijos 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. E-134 ,,Dėl statinio informacinio
modeliavimo metodų taikymo“ pateiktas pastabas ir pasiūlymus, Aplinkos ministerija patikslino
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nutarimo projektą – pasiūlė kompromisines formuluotes, kuriomis būtų įtvirtinta laipsniška
privalomo BIM metodų taikymo plėtra, atsižvelgiant į užsakovams reikalingą įgyti praktiką ir
kompetenciją, taip pat į rinkos dalyvių prisitaikymą. Patikslintame nutarimo projekte siūloma
nustatyti palaipsniui kas dvejus metus mažinti statybos skaičiuojamąsias kainas ir investicijų sumas,
nuo kurių būtų privaloma taikyti BIM metodus, skaičiuojamųjų kainų ir investicijų sumų skaitines
reikšmes parinkti atsižvelgiant į užsienio valstybių patirtį ir asociacijų pasiūlymus (10; 5; 3; 1,5
mln. Eur). Šis laipsniškas kainų ir sumų mažinimas kas dvejus metus numatytas nutarimo projekto
4 punkte. Patikslintas nutarimo projektas suderintas su užsakovais (statytojais) valstybės įmone
Turto banku, valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB ,,LTG Infra“, AB „Amber
Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB Litgrid, valstybės įmone Lietuvos oro uostais,
valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, kurie ir yra projektavimo paslaugų ir
statybos darbų pirkimų vykdytojai, turintys pakankamai vidinių pajėgumų susidoroti su papildomais
užsakovo reikalavimais.
Susipažinusi su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr.
R2-(KA)-5865 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“ pateiktais
pasiūlymais, Aplinkos ministerija informuoja, kad į juos ir užsienio valstybių patirtį rengdama
įgyvendinamuosius teisės aktus atsižvelgs, taip pat atkreipia dėmesį, kad Seimas 2021 m. balandį
priėmė įstatymus. Įstatymų projektai derinti ir su Valstybinės energetikos reguliavimo taryba, ši
pastabų ir pasiūlymų neturėjo.
Lietuvos architektų rūmų 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. S21/10/511 ,,Dėl teisės akto projekto“,
2021 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. S21/11/576 ,,Dėl teisės akto projekto“ ir Lietuvos architektų
sąjungos 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 06/119 ,,Dėl BIM projekto“ pateiktoms pastaboms ir
pasiūlymams Aplinkos ministerija pritaria ir norėdama išvengti neaiškumų, nutarimo projekte 2.1
papunktyje numatė, kad BIM metodai, reikalavimai dėl BIM metodų taikymo ir sąlygos, nurodytos
šio nutarimo 1 punkte, neprivalomi pirkimų vykdytojams perkant projektinių pasiūlymų rengimo
paslaugas.
Į Lietuvos statybininkų asociacijos pastabas ir pasiūlymus, Lietuvos projektavimo įmonių
asociacijos pastabą, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastabą, Lietuvos statybos
inžinierių sąjungos pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, argumentai dėl
pateiktų pastabų ir pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pateikiami derinimo
pažymoje.
Pirminis nutarimo projekto variantas Vyriausybei buvo pateiktas 2021 m. lapkričio 22 d. raštu
Nr. (14)-D8(E)-7239 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl statinio informacinio
modeliavimo metodų taikymo“ projekto teikimo“.
Teikiamas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas patikslintas nutarimo
projektas, taip pat nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektas darbo tvarka suderinti su Ekonomikos ir
inovacijų ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba, užsakovais (statytojais) valstybės įmone Turto
banku, valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija, AB ,,LTG Infra“, AB „Amber Grid“,
AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB Litgrid, valstybės įmone Lietuvos oro uostais, valstybės
įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
Nutarimo projektą ir nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektą parengė Aplinkos ministerijos
Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės (grupės vadovas – Dainius Čergelis, tel. 8 616 98
137, el. p. dainius.cergelis@am.lt) vyriausiasis specialistas Tomas Boldorevas (tel. 8 618 04 919, el.
p. tomas.boldorevas@am.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
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2.
3.
4.
5.
6.

Nutarimo Nr. 92 pakeitimo projektas, 1 lapas.
Nutarimo Nr. 92 pakeitimo projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 5 lapai.
Nutarimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 10 lapų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl
statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ projekto derinimo pažyma, 5 lapai.

Aplinkos ministras

Tomas Boldorevas, tel. 8 618 04 919, el. p. tomas.boldorevas@am.lt

Simonas Gentvilas

