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GALIOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ ATRANKA  

 

Darnus skaitmenizavimo priemonių sistemos statybos sektoriuje sukūrimas, efektyvus BIM 

priemonių taikymas turi atsispindėti Lietuvoje galiojančiuose norminiuose teisės aktuose ir 

dokumentuose.  

BIM LT teisės aktų nuostatų pakeitimas vykdomas pagal  veiksmų planą numatytą Projekto Nr. 

10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 specifikacijoje. Nagrinėtų teisės aktų rinkinys 6 priede (BIM_LT-

PVG-01-v_03-S1_PVKG-T_Aktai.xlsx). 

BIM LT norminiai dokumentai užima svarbią ir specifinę vietą esamų norminių, teisinių ir 

institucinių norminių dokumentų grupėse.  

Visi BIM LT norminiai dokumentai gali egzistuoti, kaip atskiri ir savarankiški BIM LT 

ekosistemos komponentai arba/ir kaip integruoti kitų BIM skaitmeninimo priemonių sistemos 

elementų struktūros dalys pavieniai ir grupėmis ir kaip nuorodos kituose Lietuvos teisės aktuose. 

BIM LT dokumentų integravimui siūlomos tris dokumentų grupės: 

• I grupės dokumentai, kuriuose bus integruotos BIM LT skaitmeninimo priemonių 

sistemos   nuostatos; 

• II grupės dokumentai, kuriuose galimai bus pateiktos nuorodos į BIM LT norminius 

dokumentus; 

• III grupė dokumentų, kuriuose 1 darbų etape pakeitimai galimai nebus vykdomi. 

Schematiškai veiksmų planas pateiktas 1 paveiksle. 

 

Atrinktų teisės aktų analizė pagal suskirstytas grupes 

 

I grupė dokumentų II grupė dokumentų III grupė dokumentų 

Dokumentai, kuriuose bus   

integruotos BIM LT 

skaitmeninimo priemonių 

sistemos nuostatos 

Dokumentai, kuriuose 

galimai bus pateiktos 

nuorodos į BIM LT 

norminius dokumentus  

Dokumentai, kuriuose 

pakeitimai galimai nebus 

vykdomi 

Teisės akto keitimo tikslo nustatymas    

 

Galiojančio teisės akto suderinimas su BIM LT norminiais dokumentais 

 

c 

c 

c 



Rekomendacijos kitų dokumentų keitimui  

1 paveikslas. Veiksmų planas BIM norminių teisės aktų integravimui  Lietuvoje galiojančiuose 

norminiuose teisės aktuose ir dokumentuose 

 

I grupės atrinktiems dokumentams numatoma atlikti suderinimą su BIM metodologija, juos 

susiejant su BIM LT norminiais dokumentais. Tai yra: 

• suderinimas su BIM metodologija, sąvokų sąrašo papildymas; 

• suderinimas su BIM metodologijos keliamais reikalavimais informacinei sistemai; 

• Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) integravimas; 

• Nuostatų dėl BIM ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų formulavimo ir 

pasiūlymų atitikties minėtiems kriterijams vertinimo įtraukimas. 

• Pakeitimas nurodant BIM taikymo stebėsenos prievolę ir instituciją įgaliotą 

organizuoti stebėseną 

I grupės atrinktų dokumentų sąrašas pateikiamas 1 lentelėje.  

 

1 lentelė. 1.Dokumentai, kuriuose bus integruotos BIM skaitmeninimo priemonių sistemos (I 

grupės dokumentai) 

Eil. Nr. 
Teisės akto 

pavadinimas 
Nuoroda į teisės aktą Keitimo tikslas 

1 
LR architektūros 

įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalA

ct/lt/TAD/3658622050c91

1e78869ae36ddd5784f?jf

wid=13d00d8r19  

Įstatymo suderinimas su BIM metodologija 

ą, sąvokų sąrašo papildymas 

2 LR statybos įstatymas 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TA

R.F31E79DEC55D/asr  

Įstatymo suderinimas su BIM metodologija, 

sąvokų sąrašo papildymas.  

 

Įstatymo pakeitimas nurodant BIM taikymo 

stebėsenos prievolę ir instituciją įgaliotą 

organizuoti stebėseną 

3 
LR Teritorijų 

planavimo įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalA

ct/lt/TAD/TAIS.23069  

Įstatymo suderinimas su BIM metodologija, 

sąvokų sąrašo papildymas 

4 (22) 

STR 1.04.04:2017 

„Statinio 

projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalA

ct/lt/TAD/25ec49c2a5831

1e68987e8320e9a5185/as

r  

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo papildymas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f?jfwid=13d00d8r19
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f?jfwid=13d00d8r19
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f?jfwid=13d00d8r19
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f?jfwid=13d00d8r19
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f?jfwid=13d00d8r19
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23069
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23069
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23069
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr


5 (27) 

STR 1.05.01:2017 

Statybą  leidžiantys  

dokumentai.  Statybos 

užbaigimas.  Statybos  

sustabdymas. 

Savavališkos  statybos  

padarinių  šalinimas.  

Statybos  pagal 

neteisėtai  išduotą  

statybą  leidžiantį  

dokumentą  padarinių  

šalinimas 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/58

5f9850c05211e688d0ed7

75a2e782a  

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo papildymas 

6 (26) 

STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. 

Statinio statybos 

priežiūra“ 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/3e

cef840bae411e688d0ed77

5a2e782a/asr 

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo papildymas 

7 (27) 

STR 1.07.03:2017. 

„Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros 

tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto 

kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalActEdi

tions/f5109e80ce8811e69

e09f35d37acd719?faces-

redirect=true 

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo papildymas 

 

II grupės atrinkti dokumentai, kuriuose galimai bus pateiktos nuorodos į BIM LT norminius 

dokumentus pateikti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Dokumentai, kuriuose galimai bus pateiktos nuorodos į BIM LT norminius 

dokumentus (II grupės dokumentai) 

Eil. Nr. 
Teisės akto 

pavadinimas 
Nuoroda į teisės aktą Keitimo tikslas 

1 
LR Geodezijos ir 

kartografijos įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.143068/qOevtzbFFq  

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

2 
Lietuvos Respublikos 

žemės įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.5787/asr 

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

3 

Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto 

kadastro įstatymas 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72

C31F8DD98E/asr 

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

4 
Viešųjų pirkimų 

įstatymas 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C5

4AFFAA7622/OaHfTltaRM 

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143068/qOevtzbFFq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143068/qOevtzbFFq
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.143068/qOevtzbFFq


5 

LR nekilnojamojo turto 

registro įstatymas Nr. I-

1539  

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.31770?jfwid=-

fxdp8r1t 

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

6 LR kelių įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.17779 

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

7(12) 

LR nekilnojamojo 

kultūros paveldo 

apsaugos įstatymas 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9B

C8AEE9D9F8/LTTUSJGhnH  

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

8(13) 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos apsaugos 

įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.2493/asr  

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

 9(18) 

Lietuvos Respublikos 

saugomų teritorijų 

įstatymas 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF

1083B528B7/asr  

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

10(21) 

STR 1.01.03:2017 

„Statinių 

klasifikavimas“ 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/998f6af39c3d11e68adcda1

bb2f432d1/ZyTNHaYKHx  

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, NSIK įtraukimas 

11(28) 

Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto 

kadastro nuostatai 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A

BFF44B31A81/asr  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, NSIK įtraukimas 

12(29) 

Nekilnojamojo turto 

objektų kadastrinių 

matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo bei 

tikslinimo taisyklės 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C

92F245D907  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, NSIK įtraukimas 

13(30) 

Geodezijos ir 

kartografijos techninis 

reglamentas GKTR 

2.11.03:2014. 

Topografinių erdvinių 

objektų rinkinys ir 

topografinių erdvinių 

objektų sutartiniai 

ženklai 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/8576daf0a0e911e383c0832

a9f635113 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK  

14(31) 

Geodezijos ir 

kartografijos techninis 

reglamentas GKTR 

2.08.01:2000. 

Statybiniai inžineriniai 

geodeziniai tyrinėjimai 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.99974  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK 

15 

Geodezijos ir 

kartografijos techninis 

reglamentas GKTR 

2.01.01:1999. Lietuvos 

respublikos teritorijoje 

statomų požeminių 

tinklų ir komunikacijų 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.79982/asr 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770?jfwid=-fxdp8r1t
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770?jfwid=-fxdp8r1t
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770?jfwid=-fxdp8r1t
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770?jfwid=-fxdp8r1t
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17779
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17779
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17779
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/LTTUSJGhnH
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/LTTUSJGhnH
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/LTTUSJGhnH
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/ZyTNHaYKHx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/ZyTNHaYKHx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/ZyTNHaYKHx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/998f6af39c3d11e68adcda1bb2f432d1/ZyTNHaYKHx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ABFF44B31A81/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ABFF44B31A81/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ABFF44B31A81/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C92F245D907
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C92F245D907
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C92F245D907
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8576daf0a0e911e383c0832a9f635113
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8576daf0a0e911e383c0832a9f635113
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8576daf0a0e911e383c0832a9f635113
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8576daf0a0e911e383c0832a9f635113
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99974
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99974
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.99974


geodezinių nuotraukų 

atlikimo tvarka  

16 

LR ŽŪM ministro 2017 

11 23 įsakymas Nr. 3D-

754 „Topografinių 

planų ir inžinerinių 

tinklų planų derinimo 

tvarkos aprašas” 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/6627e530d09311e782d4fd

2c44cc67af/XypgNvcCZo 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK 

17 

LR ŽŪM ministro 2018  

05 08 įsakymas Nr. 3D-

285 „Savivaldybės 

erdvinių duomenų 

rinkinio tvarkymo 

aprašas“ 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/31f6a2e2548911e88525a4b

c7611b788?jfwid=73odxxjas 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK 

18(32) 

Įsakymas „Dėl 

topografijos ir 

inžinerinės 

infrastruktūros 

informacinės sistemos 

nuostatų patvirtinimo“ 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/8d2856c

0b1dd11e88f64a5ecc703f89b  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK 

19(33) 

LR ŽŪM ministro 2018  

05 08 įsakymas Nr. 3D-

286 „Savivaldybės 

erdvinių duomenų 

rinkinio specifikacija“ 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/2f3d4f41548911e88525a4b

c7611b788?jfwid=sujol3e0d  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK 

20(47) 

Topografijos ir 

inžinerinės 

infrastruktūros 

informacinės sistemos 

nuostatai. 2018 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/5ce393e0b1dc11e8aa33fe8

f0fea665f?jfwid=-2y4hguikv 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas, suderinimas su NSIK 

21(50) 

Automobilių kelių 

inžinerinių geologinių 

ir geotechninių bei 

statinio tyrimų 

rekomendacijos 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/5021f6700a2c11e5b0d3e1b

eb7dd5516?jfwid=fhhu5mg5t 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

22(53) 

PTR 3.04.01:2014 

„Leidimų atlikti 

tvarkybos darbus 

išdavimo taisyklės". 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/02b5f0e0442e11e4ba35bf6

7d0e3215e 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

23(55) 

PTR 3.08.01: 2013 

„Tvarkybos darbų 

rūšys. 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.456915  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

24(56) 

PTR 2.13.01:2011 

„Archeologinio paveldo 

tvarkyba. 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.405666  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d2856c0b1dd11e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d2856c0b1dd11e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d2856c0b1dd11e88f64a5ecc703f89b
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25(66) 

LR aplinkos ministro 

2019-07-22 įsakymas 

Nr. D1-431 pakeistas 

LR aplinkos ministro 

2005-07-11 įsakymas 

Nr. D1-341 “Dėl 

Architektų atestavimo 

ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo” 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.260207/YuOycXWX

sg  

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

26(67) 

STR 1.02.09:2005 

"Teisės atlikti pastatų 

energinio naudingumo 

sertifikavimą įgijimo 

tvarkos aprašas" 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.268822/LjcfBUCIQ

H 

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

27(69) 

Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir 

statybos valstybinės 

priežiūros informacinės 

sistemos „Infostatyba“ 

specifikacija, patvirtinta 

2020 m. sausio 14 d., 

įsakymu Nr. 1V-7 

https://registrai.lt/management/

objects/view/10073 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

informacinei sistemai 

28(85) 

Lietuvos Respublikos 

kraštovaizdžio politikos 

krypčių aprašas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.246397/gYLecNfEU

F 

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

29(86) 

Nacionalinio 

kraštovaizdžio 

tvarkymo planas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/733b3c1068fb11e5b316b7

e07d98304b?jfwid=f4nne64p0 

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

30(87) 

Pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, 

energetikos, transporto 

ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, 

įstatymas 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/9116a35

030a011e78397ae072f58c508/

DNtNVQvOre 

Įstatymo suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

31(91) Sutarčių keitimo gairės 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/doc

uments/files/mp/sutarciu_keiti

mo_gaires.pdf 

Nuostatų dėl BIM sutarties priedo 

(BIM protokolo) keitimo (ne) 

galimumo įtraukimas.  

32(92) 

Ekonomiškai 

naudingiausio 

pasiūlymo vertinimo 

gairės 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/doc

uments/files/mp/ENPV_gaires_

2017-11-09%E2%80%942018-

02-13.pdf 

Nuostatų dėl BIM ekonominio 

naudingumo vertinimo kriterijų 

formulavimo ir pasiūlymų atitikties 

minėtiems kriterijams vertinimo 

įtraukimas. 

33(93) 

Centrinės viešųjų 

pirkimų informacinės 

sistemos nuostatai 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/a2a26a9

001f111e9a5eaf2cd290f1944  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais 

reikalavimais informacinei sistemai 

34(96) 

Statinio skaitmeninių 

brėžinių ir kadastro 

duomenų specifikacija 

https://www.registrucentras.lt/b

ylos/dokumentai/ntr/matininka

ms/Specifikacija_2018-11-

01.pdf 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260207/YuOycXWXsg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260207/YuOycXWXsg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260207/YuOycXWXsg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260207/YuOycXWXsg
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268822/LjcfBUCIQH
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268822/LjcfBUCIQH
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268822/LjcfBUCIQH
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268822/LjcfBUCIQH
https://registrai.lt/management/objects/view/10073
https://registrai.lt/management/objects/view/10073
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246397/gYLecNfEUF
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246397/gYLecNfEUF
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246397/gYLecNfEUF
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246397/gYLecNfEUF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a2a26a9001f111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a2a26a9001f111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a2a26a9001f111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/ntr/matininkams/Specifikacija_2018-11-01.pdf
https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/ntr/matininkams/Specifikacija_2018-11-01.pdf
https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/ntr/matininkams/Specifikacija_2018-11-01.pdf
https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/ntr/matininkams/Specifikacija_2018-11-01.pdf


35(99) 

LR 

elektros energetikos 

įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.106350?jfwid=zm7w

3qcya 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

36(100) 

Energetikos ministro 

įs a k y m a s 

“Dėl elektros įrenginių 

įrengimo bendrųjų 

taisyklių patvirtinimo” 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.418124  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

37(101) 
LR gamtinių dujų 

įstatymas  

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.111558/asr 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

38(102) 

Magistralinio dujotiekio 

įrengimo ir plėtros 

taisyklės  

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/a42f4180895611e39d2dc0

b0e08d5f21/asr 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

39(103) 

Magistralinio dujotiekio 

įrengimo ir plėtros 

taisyklės  

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/4301fd20212111e6acbed8d

454428fb7?jfwid=q8i88ltl3 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

40(104) 

Magistralinio dujotiekio 

įrengimo ir plėtros 

taisyklės  

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.416480  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

41(105) 

Energetikos objektus, 

įrenginius statančių ir 

eksploatuojančių 

darbuotojų atestavimo 

tvarkos aprašas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/TAIS.437060  

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologijos keliamais reikalavimais 

42 (23) 

STR  1.02.01:2017  

„Statybos  dalyvių  

atestavimo  ir teisės 

pripažinimo tvarkos 

aprašas“ 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/864a5b10c05211e6a3e9de

0fc8d85cd8/asr 

Reglamento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

43 (54) 

PTR 3.02.01:2014 

„Tvarkybos darbų 

projektavimo sąlygų 

išdavimo taisyklės" 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/T

AD/7da0a0f000bf11e4b0ef967

b19d90c08 

Dokumento suderinimas su BIM 

metodologija, sąvokų sąrašo 

papildymas 

 

III grupės atrinkti dokumentai, kuriuose pakeitimai galimai nebus vykdomi pateikti 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Dokumentai, kuriuose pakeitimai galimai nebus vykdomi (III grupės dokumentai) 

Eil. Nr. Teisės akto pavadinimas Nuoroda į teisės aktą Keitimo tikslas 

1 (9) 

LR saugaus eismo 

automobilių keliais 

įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/l

t/TAD/TAIS.111999/asr 

Keičiama nebus  

2 (17) 

Lietuvos Respublikos 

žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams 

įgyvendinant ypatingos 

valstybinės svarbos 

projektus įstatymas 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/l

t/TAD/TAIS.396644/asr 

Keičiama nebus 

3 (19)  

Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarimas 

"Dėl Specialiųjų žemės ir 

miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo" 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/l

t/TAD/TAIS.6655/nPmnsZU

abJ 

Keičiama nebus 

4 (60) 

PTR 2.02.03:2007 

"Akmens mūro ir 

natūralaus akmens, plytų 

mūro paveldo tvarkyba". 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/l

t/TAD/TAIS.300621 

Keičiama nebus 

5 (63) 

PTR 1.01.01:2005 

„Paveldo tvarkybos 

reglamentų rengimo 

taisyklės“ ir paveldo 

tvarkybos reglamentų 

sąrašas“. 

https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.

439724D4993E/PLbXvZJhI

M 

Keičiama nebus 

 

 


