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1
Tarpinės ataskaitos 3  (TA3) derinimas ir tvirtinimas PPK Patvirtinta TA3

PVG, PVKG, 
PPK

TA3

2
Tarpinės ataskaitos 4  (TA4) derinimas ir tvirtinimas PPK Patvirtinta TA4

PVG, PVKG, 
PPK

TA4

3
Tarpinės ataskaitos 5  (TA5) derinimas ir tvirtinimas PPK

Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių 
dokumentų kompl., TA5

PVG, PVKG, 
PPK

TA5

4
Tarpinės ataskaitos 6  (TA6) derinimas ir tvirtinimas PPK

Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl BIM metodinių 
dokumentų kompl. , TA6

PVG, PVKG, 
PPK

TA6

5
Tarpinės ataskaitos 7  (TA7) derinimas ir tvirtinimas PPK

Patvirtinta galutinė BIM NVS metodika, galutinis 
NSIK, TA7

PVG, PVKG, 
PPK

TA7

6
Galutinės ataskaitos (GA) derinimas ir tvirtinimas PPK Patvirtinta GA

PVG, PVKG, 
PPK

GA

7
Pasiūlymų dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų parengimas (1.2.1.)

8
Pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų parengimas (1.2.1.1.)

9
Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio parengimas

Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų 
kompl.

PVG

10
Konsultavimasis su visuomene Konsultavimosi su visuomene protokolai PVG

11 Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir 
tikslinimas*

PVG ir PVKG

12 Pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir 
tikslinimas I

PPKom

13
Pasiruošimas  BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio išbandymui

Parengta BIM norminių dokumentų išbandymo 
aplinka

PVG, KPD

14 Pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio, taikant SGC procesuose, 
išbandymas

BIM norminių dokumentų išbandymo protokolai PVG, KPD I I I I I I I I I I I I

15
Konsultacijos su PPKom ir KPD Pastabos BIM norminiams dokumentams PVG

16
Konsultavimasis su visuomene Konsultavimosi su visuomene protokolai PVG

17 Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų taikymo veiklos modelio, 
atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas, parengimas

Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų 
kompl.

PVG

18
Konsultavimasis su visuomene PVG

19 Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir 
tikslinimas*

PVG ir PVKG

20 Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio derinimas ir 
tikslinimas II

PPKom

21
Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų ir jų veiklos modelio tvirtinimas PPK

Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių 
dokumentų kompl.

PPK GA

22

Parengti pirmines rekomendacijas valstybės informacinių išteklių statybos projekto 
dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės 
informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti

Pirminės rekomendacijos valstybės informacinių 
išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos 
informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir 
valstybės informacinių išteklių vykdomiems 
informacijos mainų procesams SGC etapuose 
suderinti

ND-IT1_1 PVG

23

Atlikti išbandymą pirminių rekomendacijų valstybės informacinių išteklių statybos 
projekto dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės 
informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti

Pirminių rekomendacijų valstybės informacinių 
išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos 
informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir 
valstybės informacinių išteklių vykdomiems 
informacijos mainų procesams SGC etapuose 
suderinti išbandymų suvestinės

ND-IT1_2 PVG, KPD

24

Parengti galutines rekomendacijas valstybės informacinių išteklių statybos projekto 
dalyviams teikiamos informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir valstybės 
informacinių išteklių vykdomiems informacijos mainų procesams SGC etapuose suderinti

Galutinės rekomendacijos valstybės informacinių 
išteklių statybos projekto dalyviams teikiamos 
informacijos savalaikiam atnaujinimui užtikrinti ir 
valstybės informacinių išteklių vykdomiems 
informacijos mainų procesams SGC etapuose 
suderinti

ND-IT1_3 PVG, PVKG GA

25

Parengti pirmines rekomendacijas turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie 
statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui 
užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės 
informaciniais ištekliais procesams suderinti

Pirminės rekomendacijos turto valdymo sistemose 
saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti 
perduota valstybės informaciniams ištekliams, 
pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų 
vykdomų informacijos mainų su valstybės 
informaciniais ištekliais procesams suderinti

ND-IT2_1 PVG

26

Atlikti išbandymą pirminių rekomendacijų turto valdymo sistemose saugomos 
informacijos apie statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, 
pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su 
valstybės informaciniais ištekliais procesams suderinti

Pirminių rekomendacijų turto valdymo sistemose 
saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti 
perduota valstybės informaciniams ištekliams, 
pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų 
vykdomų informacijos mainų su valstybės 
informaciniais ištekliais procesams suderinti 
išbandymų suvestinės

ND-IT2_2 PVG, KPD

Patikslintas galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių 
dokumentų kompl.

Patikslintas pirminių pasiūlymų dėl BIM norminių 
dokumentų kompl.

ND-U3

ND-U2

ND-U1



27

Parengti galutines rekomendacijas turto valdymo sistemose saugomos informacijos apie 
statinius, kuri turi būti perduota valstybės informaciniams ištekliams, pakankamumui 
užtikrinti ir turto valdymo sistemų vykdomų informacijos mainų su valstybės 
informaciniais ištekliais procesams suderinti

Galutinės rekomendacijos turto valdymo sistemose 
saugomos informacijos apie statinius, kuri turi būti 
perduota valstybės informaciniams ištekliams, 
pakankamumui užtikrinti ir turto valdymo sistemų 
vykdomų informacijos mainų su valstybės 
informaciniais ištekliais procesams suderinti

ND-IT2_3 PVG, PVKG GA

28 Parengti pirmines rekomendacijas statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos 
taikymui

Pirminės rekomendacijos statytojo (užsakovo) 
bendrosios duomenų aplinkos taikymui.

ND-IT3_1 PVG

29 Atlikti pirminių rekomendacijų statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos 
taikymui išbandymą

Pirminių rekomendacijų statytojo (užsakovo) 
bendrosios duomenų aplinkos taikymui išbandymų 
suvestinės.

ND-IT3_2 PVG, KPD

30
Parengti galutines rekomendacijas statytojo (užsakovo) bendrosios duomenų aplinkos 
taikymui

Galutinės rekomendacijos statytojo (užsakovo) 
bendrosios duomenų aplinkos taikymui.

ND-IT3_3 PVG, PVKG GA

31
Parengti pirmines rekomendacijas projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos 
taikymui

Pirminės rekomendacijos projekto komandos 
bendrosios duomenų aplinkos taikymui

ND-IT4_1 PVG

32 Atlikti pirminių rekomendacijų projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos 
taikymui išbandymą

Pirminių rekomendacijų projekto komandos 
bendrosios duomenų aplinkos taikymui išbandymų 
suvestinės

ND-IT4_2 PVG, KPD

33
Parengti galutines rekomendacijas projekto komandos bendrosios duomenų aplinkos 
taikymui

Galutinės rekomendacijos projekto komandos 
bendrosios duomenų aplinkos taikymui

ND-IT4_3 PVG, PVKG GA

34
Pasiūlymų dėl BIM metodinių dokumentų parengimas  (1.2.1.2.)

35
Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų parengimas

Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo 
metodinių dokumentų kompl.

PVG

36
Konsultavimasis su visuomene Konsultavimosi su visuomene protokolai PVG

37
Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų derinimas ir tikslinimas* PVG ir PVKG

38
Pirminių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų derinimas ir tikslinimas I PPKom

39
Galutinių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų parengimas

Galutinių pasiūlymų dėl pirkimo vykdymo 
metodinių dokumentų kompl.

PVG

40
Konsultavimasis su visuomene PVG

41
Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų derinimas ir tikslinimas* PVG ir PVKG

42
Galutinių pasiūlymų dėl BIM norminių dokumentų derinimas ir tikslinimas II PPKom

43
Galutinių pasiūlymų dėl BIM metodinių dokumentų tvirtinimas PPK

Patvirtintas galutinių pasiūlymų dėl pirkimo 
vykdymo metodinių dokumentų kompl.

PPK GA

44
Parengti pirmines rekomendacijas Lietuvos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės 
sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus

Pirminės rekomendacijos Centrinės viešųjų pirkimų 
informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti 
viešuosius pirkimus pagal BIM principus 

VPD-IT1_1 PVG

45
Atlikti pirminių rekomendacijų Lietuvos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos 
(CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus išbandymą

Pirminių rekomendacijų Centrinės viešųjų pirkimų 
informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti 
viešuosius pirkimus pagal BIM principus išbandymų 
suvestinės

VPD-IT1_2 PVG, KPD

46
Parengti galutines rekomendacijas Lietuvos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės 
sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus

Galutinės rekomendacijos Centrinės viešųjų 
pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui 
vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus

VPD-IT1_3 PVG, PVKG GA

47
BIM NVS metodikos parengimas  (1.2.1.3.)

48
Pirminės BIM NVS metodikos parengimas Pirminė BIM NVS metodika PVG

49
Konsultavimasis su visuomene Konsultavimosi su visuomene protokolai PVG

50
Konsultacijos su PPKom ir KPD PVKG

51
Pirminės BIM NVS metodikos derinimas ir tikslinimas* PVG ir PVKG

52
Pirminės BIM NVS metodikos  derinimas ir tikslinimas I PPKom

53
Pasiruošimas  pirminės BIM NVS metodikos  išbandymui Parengta BIM NVS metodikos  išbandymo aplinka PVG, KPD

54
Pirminės BIM NVS metodikos, taikant SGC procesuose, išbandymas

Parengti BIM NVS metodikos  išbandymo 
protokolai

PVG, KPD I I I I I I I I I I I

55
Konsultavimasis su visuomene Parengti konsultavimosi su visuomene protokolai PVG

56 Galutinės BIM NVS metodikos, atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas, 
parengimas

Galutinė BIM NVS metodika PVG

57
Konsultavimasis su visuomene PVG

Patikslintas pirminių pasiūlymų dėl pirkimo 
vykdymo metodinių dokumentų kompl.

VPD-U1

VPD-U3

Patikslinta pirminė BIM NVS metodika

NVS-U2

NVS-U1

Patikslintas galutinių pasiūlymų dėl pirkimo 
vykdymo metodinių dokumentų kompl.



58
Konsultacijos su PPKom ir KPD PVKG

59
Galutinės BIM NVS metodikos derinimas ir tikslinimas* PVG ir PVKG

60
Galutinės BIM NVS metodikos derinimas ir tikslinimas II PPKom

61
Galutinės BIM NVS metodikos tvirtinimas PPK Patvirtinta galutinė BIM NVS metodika PPK GA

62
Parengti pirminę BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo  investicinio 
projekto pirkimo sąlygų specifikaciją ir sukurti  BIM NVS skaičiuoklės prototipą

Pirminė BIM NVS kompiuterizavimo sprendimo 
investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacija, 
BIM NVS skaičiuoklės prototipas

NVS-IT1_1 PVG

63
Atlikti derinimą pirminės BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo  
investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacijos ir išbandymą BIM naudos vertinimo 
skaičiuoklės prototipo pasirinktame SGC etape

Pirminės BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo 
sprendimo  investicinio projekto pirkimo sąlygų 
specifikacijos derinimo ir BIM naudos vertinimo 
skaičiuoklės prototipo pasirinktame SGC etape 
išbandymo suvestinės

NVS-IT1_2 PVG, PVKG

64
Parengti galutinę  BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimo  investicinio 
projekto pirkimo sąlygų specifikaciją ir BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo 
sprendimo rekomendacijas (parengtas išbandyto prototipo pagrindu)

Galutinė BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo 
sprendimo  investicinio projekto pirkimo sąlygų 
specifikacija ir BIM naudos vertinimo 
kompiuterizavimo sprendimo rekomendacijos

NVS-IT1_3 PVG, PVKG GA

65 BIM taikymo dokumentų parengimo veiklai vykdyti reikalingos  įrangos įsigijimas 
(1.2.2.)

66 BIM taikymo dokumentų parengimo veiklai vykdyti reikalingos kompiuterinės ir 
licencinės programinės įrangos įsigijimas

Kompiuterinė ir licencinė programinė įranga AM P P P P

67
NSIK parengimas (1.3.1.)

68 Parengti pirminę NSIK redakciją, išbandymo metodiką ir atlikti jos konsultavimąsi su 
visuomene 

Pirminė NSIK redakcija ir jos išbandymo metodika PVG I I I I I

69
Konsultavimasis su visuomene Konsultavimosi su visuomene protokolai PVG

70
Konsultacijos su PPKom ir KPD Pastabos NSIK pirminei redakcijai PVGK

71
Pirminio NSIK derinimas ir tikslinimas* PVG ir PVKG

72
Pirminio NSIK derinimas ir tikslinimas I PPKom

73 Atlikti pirminės NSIK redakcijos, taikant SGC  procesuose, išbandymą ir konsultavimąsi 
su visuomene  

Pirminės NSIK redakcijos išbandymas PVG, KPD I I I I I I I I I I

74
Pasiruošimas  pirminio NSIK  išbandymui Parengta NSIK išbandymo aplinka PVG, KPD

75
NSIK išbandymas Pirminės NSIK redakcijos išbandymas PVG, KPD

76
Konsultavimasis su visuomene Parengti konsultavimosi su visuomene protokolai PVG

77
Galutinio NSIK, atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas, parengimas  

Galutinio NSIK, atsižvelgiant į bandymų rezultatus 
ir rekomendacijas, parengimas

PVG I I I I

78
Konsultavimasis su visuomene PVG

79
Konsultacijos su PPKom ir KPD PVKG

80
Galutinio NSIK derinimas ir tikslinimas* PVG ir PVKG

81
Galutinio NSIK derinimas ir tikslinimas II PPKom

82
Galutinio NSIK  tvirtinimas PPK Patvirtintas galutinis NSIK PPK GA

83
NSIK informacinės sistemos investicinio projekto parengimo paslaugos Investicinis projektas AM P P P P P P

84
NSIK informacinės sistemos detalaus specifikavimo parengimo paslaugos Detali specifikacija AM P P P P P P

85
Parengti pirmines rekomendacijas NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis 
valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis

Pirminės rekomendacijos NSIK IS integravimui su 
SGC etapuose naudojamomis valstybės ir turto 
valdymo informacinėmis sistemomis

NSIK-
IT1_1

PVG

86
Atlikti išbandymą pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su SGC etapuose 
naudojamomis valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis

Pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su 
SGC etapuose naudojamomis informacinėmis 
sistemomis išbandymo suvestinės

NSIK-
IT1_2

PVG, KPD

87
Parengti galutines rekomendacijas NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis 
valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis

Galutinės rekomendacijos NSIK IS integravimui su 
SGC etapuose naudojamomis informacinėmis 
sistemomis

NSIK-
IT1_3

PVG, PVKG GA

88
NSIK parengimo veiklai vykdyti reikalingos  įrangos įsigijimas (1.3.2.)

89 NSIK parengimo veiklai vykdyti reikalingos kompiuterinės ir licencinės programinės 
įrangos įsigijimas

Kompiuterinė ir licencinė programinė įranga AM P P P P

Patikslintas galutinis NSIK

Patikslintas pirminis NSIK

NSIK-U3

NSIK-U2

NSIK-U1

Patikslinta galutinė BIM NVS metodika NVS-U3



90
Apmokyti viešo valdymo institucijų darbuotojai (1.4.1.)

91
Pirminės mokymų programos ir metodinės medžiagos parengimas Pirminė mokymų programa ir metodinė medžiaga PVG

92
 Pirminės mokymų programos ir metodinės medžiagos derinimas ir tikslinimas** PVG ir PVKG

93
Konsultacijos su PPKom ir KPD PVKG

94 Medžiagos parengimas: redagavimas, maketavimas, vertimas į / iš anglų kalbą, leidyba, 
spauda

Mokymų metodinė medžiaga PVG

95 Parengti su BIM metodologijos taikymu susijusių kompetencijų aprašus ir poreikio 
modelius

BIM kompetencijų poreikio modeliai M-U2 PVG

96
200 viešojo valdymo institucijų darbuotojų apmokymas Mokymų renginiai ir apmokytų asmenų sąrašas PVG ir PVKG

97 Mokymų renginiai (6 seminarai savivaldybių darbuotojams po 20 asmenų, 8 seminarai 
valstybinėms institucijoms po 10 asmenų), kiekvienai grupei planuojami 3 seminarų 
sesijos 

Mokymų renginiai ir apmokytų asmenų sąrašas PVG

P

K

A

I

*

**

Projekto ataskaita

Projekto rezultatų išbandymas

Etapo gairė

 Ne daugiau kaip 3 derinimo iteracijos

 Ne daugiau kaip 2 derinimo iteracijos

PVG ir kiti Projekto dalyviai (KPD) 

Projekto priežiūros komisija (PPK)

Aplinkos ministerija (AM)

Viešasis pirkimas

Užsienio komandiruotė

Projekto veiklos grupė (PVG)

Projekto veiklos konsultavimo grupė (PVKG)

Projekto veiklos grupė ir Projekto veiklos konsultacinė grupė (PVG ir PVKG)

Projekto patariamasis komitetas (PPKom)

Atostogos

M-U3

Patikslinta mokymų programa ir metodinė 
medžiaga

M-U1


