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I. BIM-LT projekto rezultatų ir jų taikymo veiklos modelio derinimo ir 
konsultacijų su visuomene rekomendacijos 

 
BIM-LT projekto1 rezultato - Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) 
ir jo taikymo modelio derinimui ir konsultacijoms su visuomene reikalingas išankstinis 
pasirengimas informacijos sklaidai, diskusijoms ir grįžtamojo ryšio įvertinimui. Tam 
tikslui numatytos šios priemonės/veiksmai. 
 

1. Derinimui ir konsultavimuisi su visuomene parengti šie rezultatai: 

• NSIK ontologijų pirminiai pasiūlymai; 

• NSIK taikymo vadovo pirminiai pasiūlymai; 

• Pirminiai pasiūlymai dėl NSIK įteisinančio teisės akto „Nacionalinis statybos 
informacijos klasifikatorius“; 

• Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų kodavimo 
nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK; 

• NSIK išbandymo metodika. 
2. NSIK pirminių pasiūlymų dokumentai derinimui ir konsultavimuisi su visuomene 

patalpinti Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo strategijos, jos 
įgyvendinimo ir kitoms susijusioms priemonėms, BIM-LT projektui viešinti 
skirtoje interneto svetainėje ,,Statyba40.lt" (www.statyba40.lt). 

3. Nustatytos tikslinės diskusijų grupes ir viešosios komunikacijos tikslas – 
sužinant suinteresuotų grupių (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, 
statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ir visuomenės atstovų 
nuomonė apie minėtus projekto rezultatus. 

4. Numatytos diskusijos datos, laikai, ir vietos bei elektroninės apklausos 
priemonės, apklausos terminai (trukmės), naudojant projekto BIM-LT projekto 
bendrąją duomenų aplinką (ProjectWise ir OneDrive) ir nuotolinio ryšio 
priemones (MS Teams ir Skype platformas). 

5. Diskusijų metu pristatyti minėtų NSIK dokumentų esminiai akcentai, gautas 
grįžtamasis ryšys iš projekto dalyvių (PVKG, PPKom, visuomenės). 

6. Pirminio derinimo ir konsultacijos su visuomene metu gauti pasiūlymai dėl NSIK 
metodikos ir jos taikymo veiklos modelio išsamiai išanalizuoti, įvertinti ir dalinai 
atsižvelgti. Pastaruosius planuojama panaudoti rengiant galutines dokumentų 
redakcijas ir jų taikymo veiklos modelio siūlymus. 

  

 
1 Daugiau informacijos apie BIM-LT projektą Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.statyba40.lt: 

https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/.  

http://www.statyba40.lt/
http://www.statyba40.lt/
https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/


II. Derinimo su BIM-LT projekto veiklos konsultavimo grupe (PVKG), 
BIM-LT projekto patariamuoju komitetu (PPKom) ataskaita 

 
BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo paketo NSIK-U1 rezultatų, pirminių pasiūlymų dėl 
dokumentų NSIK-U1-R2 NSIK ontologijos, NSIK-U1-R3 Nacionalinio statybos 
informacijos klasifikatoriaus taikymo vadovas, NSIK-U1-R4 Pirminiai pasiūlymai dėl 
NSIK įteisinančio teisės akto „Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“, NSIK-
U1-R5 Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų kodavimo 
nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK, NSIK-U1-R6 NSIK išbandymo metodika 
derinimo su PVKG ir PPKom procesas buvo atliekamas dviem metodais: 

 
• Rašytiniu - pastabas komentarų forma tiesiogiai pateikiant ir atsakant CDE 

bendriname dokumente; 
• Diskusiniu – pastabas išdiskutuojant susitikimų tarp PVG ir PVKG/PPKom metu, 

tokiu būdu prieinant bendros nuomonės dėl dokumento tikslinimo ar pastabos 
ignoravimo. 

 
 
Rezultato NSIK-U1-R2 NSIK ontologijos derinimo retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena 
Laikmenos pavadinimas ir 

formatas 

2020-08-24 v_01 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ELEMENTAI-v_01_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ELEMENTAI-v_01_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ERDVĖS-v_01_S0_PVG.xlsx

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ERDVĖS-v_01_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
STATINIAI-v_01_S0_PVG.xlsx

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-STATINIAI-v_01_S0_PVG.xlsx 
 
 
Rezultato NSIK-U1-R3 Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo 
vadovas derinimo ir vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena 
Laikmenos pavadinimas ir 

formatas 

2020-08-24 v_01 Pateikta PVKG derinti 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_01_S0_PVG.docx 



BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_01_S0_PVG.docx 

2020-10-16 v_02 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_02_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_02_S0_PVG.docx 

2020-12-22 v_03 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_03_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_03_S0_PVG.docx 

2021-01-22 v_04 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_04_S0_PVG.docx

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_04_S0_PVG.docx 

2021-02-10 v_05 
Pateikta derinti 
PPKom 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_05_S0_PVG.docx

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_05_S0_PVG.docx 

2022-02-14 v_06 
Pateikta derinti 
PPKom 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_06_S0_PVG.docx

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_06_S0_PVG.docx 
 

 
Rezultato NSIK-U1-R4 Pirminiai pasiūlymai dėl NSIK įteisinančio teisės akto 
„Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ derinimo ir vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2020-09-29 v_01 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_01_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_01_S0_PVG.docx 

2020-11-03 v_02 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_02_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_02_S0_PVG.docx 



2020-12-22 v_03 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_03_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_03_S0_PVG.docx 

2021-01-20 v_04 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_04_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_04_S0_PVG.docx 

2021-02-10 v_05 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_05_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_05_S0_PVG.docx 

2021-02-21 v_06 
Pateikta derinti 
PPKom 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_06_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_06_S0_PVG.docx 
 

 
Rezultato NSIK-U1-R5 Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų 
kodavimo nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK derinimo ir vystymosi 
retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2020-09-18 v_01 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-v_01_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R5-PRODUKTAI-v_01_S0_PVG.docx 

2020-10-16 v_02 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-v_02_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R5-PRODUKTAI-v_02_S0_PVG.docx 

2020-12-23 v_03 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-v_03_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R5-PRODUKTAI-v_03_S0_PVG.docx 



2021-02-21 v_04 
Pateikta derinti 
PPKom 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-v_04_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R5-PRODUKTAI-v_04_S0_PVG.docx 

2022-03-04 v_05 

Patikslintas 
pavadinimas pagal 
atnaujintą veiklų 
specifikaciją 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-v_05_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R5-PRODUKTAI-v_05_S0_PVG.docx 
 
 

Rezultato NSIK-U1-R6 NSIK išbandymo metodika derinimo ir vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2020-09-22 v_01 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-
v_01_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R6-IŠBANDYMAS-v_01_S0_PVG.docx 

2020-10-16 v_02 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-
v_02_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R6-IŠBANDYMAS-v_02_S0_PVG.docx 

2020-12-22 v_03 Pateikta PVKG derinti 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-
v_03_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R6-IŠBANDYMAS-v_03_S0_PVG.docx 

2021-02-21 v_03 
Pateikta derinti 
PPKom 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-
v_03_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R6-IŠBANDYMAS-v_03_S0_PVG.docx 

2022-02-14 v_04 
Pateikta derinti 
PPKom 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-
v_04_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R6-IŠBANDYMAS-v_04_S0_PVG.docx 
 

  



 
III. Konsultavimosi su užsienio konsultantais ataskaita 

 

BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo paketo NSIK-U1 rezultatų, pirminių pasiūlymų dėl 
dokumentų NSIK-U1-R2 NSIK ontologijos, NSIK-U1-R3 Nacionalinio statybos 
informacijos klasifikatoriaus taikymo vadovas, NSIK-U1-R4 Pirminiai pasiūlymai dėl 
NSIK įteisinančio teisės akto „Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“, NSIK-
U1-R5 Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų kodavimo 
nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK, NSIK-U1-R6 NSIK išbandymo metodika 
derinimo su užsienio konsultantais procesas buvo atliekamas dviem metodais: 

 
• Rašytiniu - pastabas komentarų forma tiesiogiai pateikiant ir atsakant CDE 

bendriname dokumente (išversto į anglų kalbą dokumento versijoje); 
• Diskusiniu – pastabas išdiskutuojant susitikimų tarp PVG ir užsienio konsultantų 

metu, tokiu būdu prieinant bendros nuomonės dėl dokumento tikslinimo ar 
pastabos ignoravimo. 

 
 
Rezultato NSIK-U1-R2 NSIK ontologijos derinimo retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena 
Laikmenos pavadinimas ir 

formatas 

2020-10-15 v_01 
Pateikta derinti 
užsienio 
konsultantams 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ELEMENTAI-v_01_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ELEMENTAI-v_01_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ERDVĖS-v_01_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ERDVĖS-v_01_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
STATINIAI-v_01_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-STATINIAI-v_01_S0_PVG.xlsx 
 
 
Rezultato NSIK-U1-R3 Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo 
vadovas derinimo ir vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena 
Laikmenos pavadinimas ir 

formatas 

2020-10-15 v_01 
Pateikta derinti 
užsienio 
konsultantams 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-
v_03EN_S0_PVG_PCSG 
comments.docx 



BIM-LT-WP4-NSIK-U

1-R3-VADOVAS-v_03EN_S0_PVG_PCSG comments.docx
 

 

 
Rezultato NSIK-U1-R4 Pirminiai pasiūlymai dėl NSIK įteisinančio teisės akto 
„Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ derinimo ir vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2020-11-13 v_01 
Pateikta derinti 
užsienio 
konsultantams 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_01_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_01_S0_PVG.docx 
 

 
Rezultato NSIK-U1-R5 Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų 
kodavimo nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK derinimo ir vystymosi 
retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2020-11-13 v_01 
Pateikta derinti 
užsienio 
konsultantams 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-
v_02_S0_PVG(en)_PCSG_comme
nts.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-U

1-R5-PRODUKTAI-v_02_S0_PVG(en)_PCSG_comments.docx
 

 
 

Rezultato NSIK-U1-R6 NSIK išbandymo metodika derinimo ir vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2020-11-13 v_01 
Pateikta derinti 
užsienio 
konsultantams 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-v_02_S0_PVG 
EN_PCSG_comments.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-U

1-R6-IŠBANDYMAS-v_02_S0_PVG EN_PCSG_comments.docx
 

 
 

IV. Konsultavimosi su visuomene ataskaita 
 

BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo paketo NSIK-U1 rezultatų, pirminių pasiūlymų dėl 
dokumentų NSIK-U1-R2 NSIK ontologijos, NSIK-U1-R3 Nacionalinio statybos 
informacijos klasifikatoriaus taikymo vadovas, NSIK-U1-R4 Pirminiai pasiūlymai dėl 
NSIK įteisinančio teisės akto „Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“, NSIK-
U1-R5 Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų kodavimo 



nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK, NSIK-U1-R6 NSIK išbandymo metodika 
konsultavimosi su visuomene procesas buvo atliekamas dviem metodais: 

 
• Rašytiniu – paminėti dokumentai buvo patalpinti BIM-LT projekto rezultatų 

viešinimo svetainėje www.statyba40.lt, o pastabos ar konsultacijos teikiamos 
atsakingam PVG nariui (darbo paketo vadovui) el. pašto adresu 
darius.pupeikis@ktu.lt; 

• Diskusiniu – viešų diskusijų metu, suorganizuotų nuotoliniu būdu MS Teams 
platformoje.  

 
Informacija apie viešinimo renginį buvo persiųsta ir paviešinta socialinėse medijose, 
internetinėse svetainėse, el. paštu, skambučiais ir kitomis priemonėmis įvairiems 
statybos industrijos atstovams (projektuotojams, rangovams, produktų gamintojams), 
akademinėms institucijoms, asociacijoms, viešojo sektoriaus įmonėms ir kitiems 
statinio gyvavimo ciklo dalyviams. 
 

 
1 pav. Ekrano iškarpa su viešinimo skelbimu VILNIUS TECH internetinėje svetainėje 

 

 
2 pav. Ekrano iškarpa su kvietimu į viešinimo renginį Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 

nariams 

 
Viešinimo renginys įvyko 2022-03-22 14val. nuotolinėmis ryšio priemonėmis MS 
Teams platformoje, kuriame sudalyvavo daugiau kaip 100 dalyvių.  
Įvykusio 2022 m. kovo 22 d. renginio medžiaga (renginio programa, vaizdo įrašas, 
prezentacijos): https://statyba40.lt/renginiai/.   
 

http://www.statyba40.lt/
mailto:darius.pupeikis@ktu.lt
https://statyba40.lt/renginiai/


 
3 pav. Ekrano iškarpa iš viešinimo renginio metu vykusių pristatymų ir diskusijos 

 
Renginio metu buvo išsakyti suinteresuotų dalyvių pastebėjimai, užduoti klausimai, 
gautas grįžtamasis ryšys iš PVG ir kitų susitikimo dalyvių. 
 
Rezultato NSIK-U1-R2 NSIK ontologijos konsultavimosi su visuomene retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena 
Laikmenos pavadinimas ir 

formatas 

2022-03-07 v_02 
Pateikta konsultacijai 
su visuomene  

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ELEMENTAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ELEMENTAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ERDVĖS-v_02G_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ERDVĖS-v_02G_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
STATINIAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-STATINIAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 

2022-03-25  
Konsultavimosi su 
visuomene pabaiga 

 

2022-04-01 v_02 
Pirminių pasiūlymų 
švarraštis derinimui 
PPK 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ELEMENTAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 



BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ELEMENTAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
ERDVĖS-v_02G_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-ERDVĖS-v_02G_S0_PVG.xlsx 
 
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-
STATINIAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R2-STATINIAI-v_02G_S0_PVG.xlsx 
 

• NSIK ontologijų pirminių pasiūlymų konsultavimosi su visuomene metu pastabų 
pateikta nebuvo. 

 
Rezultato NSIK-U1-R3 Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo 
vadovas konsultavimosi su visuomene ir vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena 
Laikmenos pavadinimas ir 

formatas 

2022-03-07 v_06 
Pateikta konsultacijai 
su visuomene  

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_06_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_06_S0_PVG.docx 

2022-03-25  
Konsultavimosi su 
visuomene pabaiga 

 

2022-03-30 v_06 
Pirminių pasiūlymų 
švarraštis derinimui 
PPK 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-
VADOVAS-v_06G_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R3-VADOVAS-v_06G_S0_PVG.docx 
 

• Dokumento NSIK-U1-R3 Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus 
taikymo vadovas konsultavimosi su visuomene metu pastabų pateikta nebuvo. 

 
 
  



Rezultato NSIK-U1-R4 Pirminiai pasiūlymai dėl NSIK įteisinančio teisės akto 
„Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ konsultavimosi su visuomene ir 
vystymosi retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2022-03-07 v_06 
Pateikta konsultacijai 
su visuomene  

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_06_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_06_S0_PVG.docx 

2022-03-25  
Konsultavimosi su 
visuomene pabaiga 

 

2022-03-30 v_06 
Pirminių pasiūlymų 
švarraštis derinimui 
PPK 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-
TEISĖS_AKTAS-
v_06G_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_06G_S0_PVG.docx 
 

• Dokumento NSIK-U1-R4 Pirminiai pasiūlymai dėl NSIK įteisinančio teisės akto 
„Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ konsultavimosi su visuomene 
pastabų pateikta nebuvo. 

 
Rezultato NSIK-U1-R5 Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų 
kodavimo nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK konsultavimosi su visuomene 
retrospektyva: 
 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2022-03-07 v_05 

Pateikta konsultacijai 
su visuomene  

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-v_05_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R5-PRODUKTAI-v_05_S0_PVG.docx 
2022-03-25  Konsultavimosi su 

visuomene pabaiga 

 

2022-03-30 v_05 Pirminių pasiūlymų 
švarraštis derinimui 
PPK 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-
PRODUKTAI-
v_05G_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R5-PRODUKTAI-v_05G_S0_PVG.docx 
 

• Dokumento NSIK-U1-R5 Pirminiai pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos 
produktų kodavimo nacionaliniu mastu ir suderinamumo su NSIK konsultavimosi 
su visuomene metu pastabų nebuvo pateikta. 

 

Rezultato NSIK-U1-R6 NSIK išbandymo metodika konsultavimosi su visuomene ir 
vystymosi retrospektyva: 



 

Data Versija Būsena Laikmenos pavadinimas, formatas 

2022-03-07 v_04 
Pateikta konsultacijai 
su visuomene  

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-
v_04_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R6-IŠBANDYMAS-v_04_S0_PVG.docx 
2022-03-25  

Konsultavimosi su 
visuomene pabaiga 

 

2022-03-29 v_04 

Pirminių pasiūlymų 
švarraštis derinimui 
PPK 

BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-
IŠBANDYMAS-
v_04G_S0_PVG.docx 

BIM-LT-WP4-NSIK-

U1-R6-IŠBANDYMAS-v_04G_S0_PVG.docx 
 

• Dokumento NSIK-U1-R6 Pirminiai pasiūlymai dėl NSIK išbandymo metodikos 
konsultavimosi su visuomene metu pastabų nebuvo pateikta. 

 


