
LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA 
 

Asociacijos pasiūlymai: 2016 m. 
 

Statyba 
 

o 2016 m. gruodžio mėn. Ministrui Pirmininkui pateiktas bendras statybų sektoriaus asociacijų raštas. 
Lietuvos statybininkų asociacija kartu su 16 kitų statybų sektoriaus asociacijų pateikė pasiūlymus 
Vyriausybei ir ministerijoms, siekdamos atkreipti dėmesį į sektoriaus problemas, jų sprendimo 
būdus bei pažangias sektoriaus vystymosi kryptis. Pasiūlymai yra susiję su pagrindinėmis 
sektoriaus aktualijomis: statybų plėtra ir kokybė, statybos dalyvių kvalifikacija ir atsakomybė, 
sektoriaus skaitmenizavimas, verslo skatinimas bei sąžininga konkurencija, viešųjų pirkimų 
procedūrų tobulinimas, darbo rinkos poreikių užtikrinimas, žemės rinkos ir infrastruktūros plėtra, 
viešojo sektoriaus funkcijų ir paslaugų optimizavimas, Aplinkos ministerijos darbo organizavimo 
tobulinimas, ir kt. 

o 2016 m. lapkričio mėn. Lietuvos banko priežiūros tarnybai pateikti pasiūlymai dėl Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių projekto. 
Asociacija siūlo tikslinti draudimo objekto, nedraudžiamųjų įvykių bei draudimo rizikos 
padidėjimo formuluotes, siekiant sukurti visapusiškai subalansuotą draudimo produktą bei 
užkirsti kelią draudikų piktnaudžiavimui ir ginčams. 

o 2016 m. spalio mėn. Finansų ministerijai pateikti pasiūlymai dėl statybos darbų, kurie gali būti 
atliekami pagal verslo liudijimą, sąrašo koregavimo.  
Asociacija siūlo leisti vykdyti statybos veiklą pagal verslo liudijimą tik atliekant apdailos darbus, 

 taip pat kai kurių nesudėtingų statinių (STR „Nesudėtingi statiniai“) statybos darbus. Atsižvelgiant 
 į darbų technologinį sudėtingumą bei galimų pasekmių rizikingumą, tam tikrose nesudėtingų 
 statinių grupėse statybos darbai pagal verslo liudijimą neturėtų būti leidžiami. Tokiu būdu 
 statybos darbai su verslo liudijimu atitiks smulkaus verslo sampratą, valstybės parama 
 (negaunamų mokesčių sąskaita) bus taikoma tik smulkiajam, o ne bet kokiam statybos verslui. 
 Tai užtikrins teisingesnį valstybės finansų valdymą bei sąžiningesnę ūkio subjektų konkurenciją. 

o 2016 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijai pateiktas paklausimas dėl Statybos įstatyme numatyto 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kuris rangovams bus privalomas nuo 
2017 m. sausio 1 d.  

 Asociacija pateikė eilę aktualių klausimų apie garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
 užtikrinimo priemonių taikymą. Būtinas aiškumas, kiek jas reglamentuos poįstatyminis aktas ir 
 kiek tai bus palikta rinkos savireguliacijai, t.y. susitarimui tarp garantinio užtikrinimo  paslaugų 
 teikėjų, rangovų ir statytojų (užsakovų).  

o 2016 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ projekto.  
Asociacija pateikė pasiūlymus dėl galimybės 3D projektus, kurių IS „Infostatyba“ nepajėgi 
sutalpinti, talpinimo duomenų centruose „debesų kompiuterijos“ principu; dėl statinio garantinio 
laikotarpiu išryškusių defektų šalinimo procedūrų tobulinimo, sumažinant užsakovų galimybes 
piktnaudžiauti; dėl projektų tikrinimo bei statybos sustabdymo vilkinimo prevencijos; ir kt.  

o 2016 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statybos dalyvių atestavimo 
ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ projekto.  
Asociacija pateikė pasiūlymus dėl reglamento suderinimo su naujuoju Statybos įstatymu, 

 perteklinių reikalavimų bei administracinės naštos sumažinimo, atestavimo reikalavimų apėjimo 
 prevencijos.  
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o 2016 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statybiniai 
tyrimai“ projekto.  
Asociacija siūlo, kad STR‘e numatytos avarijos tyrimo ir likvidavimo pareigas gali būti priskirtos 
rangovui tik su sąlyga, kad yra galiojanti rangos sutartis ir rangovas nėra darbų galutinai perdavęs 
užsakovui, t.y. kol rangovas yra statybvietėje ir turi savo žinioje statybos dokumentus. Kitu 
atveju, avarijos tyrimo ir likvidavimo pareigos turi tekti statytojui (užsakovui). 

o 2016 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statinių techninės ir 
naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo 
tvarka“ projekto.  
Asociacija pateikė pasiūlymus dėl statinio naudojimo pabaigos ir griovimo pradžios aiškesnio 
atribojimo, taip pat reglamente vartojamų sąvokų suderinimo su naujuoju Statybos įstatymu. 

o 2016 m. rugsėjo mėn. kartu su Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, Asociacija „Lietuvos 
keliai“, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir Lietuvos elektros energetikos asociacija Aplinkos 
ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statinių klasifikavimas“ projekto.  
Asociacijų nuomone, statinių klasifikavimo svarba šalies ūkyje yra didžiulė, kadangi statinių rūšys 
yra aktualios visose ūkio šakose bei viešajame administravime. Statinių klasifikavimą nustatantis 
teisės aktas turėtų būti vienas pamatinių teisės aktų, todėl asociacijos siūlo vietoje statybos 
techninio reglamento parengti išsamų statinių klasifikatorių su kodų sistema. Kodų sistema 
suteiktų naudojimo patogumą, sudarytų galimybę susieti skaitmenizuotus duomenis bei siekti 
integralumo visose srityse, kuriose vyksta skaitmenizavimo procesai.   

o 2016 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai“ projekto.  
Asociacija pateikė pasiūlymus dėl reglamento suderinimo su naujuoju Statybos įstatymu, 

 atgyvenusių nuostatų atsisakymo, administracinės naštos sumažinimo.  
o 2016 m. rugsėjo mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ projekto.  
Asociacija siūlo užtikrinti investicijų planų kokybę, numatant privalomą ekspertizę, arba 

 investicijų planams apskritai nesuteikti statybos dokumento reikšmės. Taip pat siūlo detalizuoti 
 naujajame Statybos įstatyme įteisintas pažangių „debesų kompiuterijos“, informacijos mainų 
 technologijų bei elektroninio parašo naudojimo galimybes. Taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę 
 patikslinti rengiamą statinių statybos resursų poreikio apskaičiavimo tvarką. 

o 2016 m. rugpjūčio mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statybos darbai. Statybos 
techninė priežiūra“ projekto.  
Asociacijos nuomone,   statybos techninių reglamentų apjungimas į vieną konsoliduotą reglamentą 
nesumažins administracinės ir biurokratinės naštos verslui, kadangi reglamentai yra sujungti          
mechaniškai, nekeičiant jų turinio. Asociacija pateikė pasiūlymus dėl atskirų punktų suderinimo, 
atgyvenusių nuostatų atsisakymo, administracinės naštos sumažinimo, statybos dalyvių pareigų 
patikslinimo, elektroninio statybos darbų žurnalo įteisinimo. 

o 2016 m. liepos mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl STR „Statinių 
klasifikavimas“ projekto.  
Asociacijos nuomone,   statybos techninių reglamentų apjungimas į vieną konsoliduotą reglamentą 
nesumažins administracinės ir biurokratinės naštos verslui, kadangi reglamentai yra sujungti 
mechaniškai, nekeičiant jų turinio. Taip pat asociacija atkreipė dėmesį, kad projekte vartojami 
statinių pavadinimai nėra tarpusavyje suderinti, nėra aiški ypatingų statinių požymių korekcija. 

o 2016 m. liepos mėn. Aplinkos ministerijai ir Teisingumo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl statybos 
produktų kokybės užtikrinimo.  
Asociacija, siekdama, kad  statybos produktų gamintojai, platintojai bei rangovai konkuruotų 
sąžiningai, pateikė pasiūlymus dėl statybos produktų kokybės priežiūros gerinimo. Tiekiant į rinką 
produktus, kurių faktinės savybės neatitinka deklaruotųjų, pažeidžiama sąžininga gamintojų, 
platintojų bei rangovų konkurencija, kadangi atsiranda galimybė pasiūlyti tariamai kokybišką 
produktą už mažesnę kainą. Asociacija siūlo suteikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijai bei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai platesnius įgalinimus paimti 
produktų pavyzdžius statybvietėse ir atlikti jų laboratorinius tyrimus.  
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o 2016 m. birželio mėn. kartu su Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija Aplinkos ministerijai 
pateikti pasiūlymai dėl LR architektūros įstatymo projekto.  
Asociacijų nuomone, Regioninės architektūros tarybos teisė prieštarauti pastatų griovimui ir 

 rekonstrukcijai riboja pastatų savininkų nuosavybės teisę disponuoti savo turtu, todėl kyla 
 abejonių dėl suderinamumo su LR Konstitucijos 23 straipsniu. Taryba nėra valstybės institucija 
 (tarybas steigia ir absoliučią jų narių daugumą skiria architektų savivaldos organizacijos), todėl 
 viešojo administravimo įgaliojimai jai negali būti suteikti.  

o 2016 m. birželio mėn. Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl Triukšmo, kylančio 
atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės 
vykdymo tvarkos aprašo projekto.  
Asociacija siūlo  išplėsti statybos darbų, kurie gali būti atliekami nepertraukiamai, sąrašą, 
įtraukiant tokius atvejus kaip: statinio avarijos grėsmės arba avarijos pasekmių likvidavimo 
darbai; inžinerinių tinklų statybos darbai, kurių atlikimo laikas pasirinktas taip, kad būtų 
išvengiama automobilių spūsčių susidarymo; statybos darbai, dėl kurių reikia laikinai atjungti 
naudojamus inžinerinius tinklus daugiau kaip vienam vartotojui; statybos darbai, kurie dėl 
technologinės specifikos turi būti atliekami nepertraukiamai ir dienos metu neįmanoma suspėti 
jų atlikti; statybos produktų ir mechanizmų gabenimas į statybvietę arba iš jos, kai dėl jų gabaritų, 
transportavimo, pakrovimo ar iškrovimo specifikos gabenimo laikas pasirinktas taip, kad būtų 
išvengiama automobilių spūsčių prie statybvietės susidarymo. 

o 2016 m. gegužės mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl LR architektūros įstatymo 
projekto.  
Asociacijos nuomone, Regioninės architektūros tarybos teisė prieštarauti pastatų griovimui ir 

 rekonstrukcijai riboja pastatų savininkų nuosavybės teisę disponuoti savo turtu, todėl kyla 
 abejonių dėl suderinamumo su LR Konstitucijos 23 straipsniu. Taryba nėra valstybės institucija 
 (tarybas steigia ir absoliučią jų narių daugumą skiria architektų savivaldos organizacijos), todėl 
 viešojo administravimo įgaliojimai jai negali būti suteikti. Taip pat asociacija atkreipė dėmesį, 
 kad statybos kainos nustatymo klausimus turėtų reguliuoti LR statybos įstatymas, o ne LR 
 architektūros  įstatymas.  

o 2016 m. balandžio mėn. Aplinkos ministerijos prašymu pateikta nuomonė dėl stambiaplokščių 
namų išorinių siūlių reglamentavimo. 
Asociacijos nuomone, stambiaplokščių namų išorinių siūlių atnaujinimo  būdai, technologijos bei 

 kitos praktinės nuostatos galėtų būti reglamentuojamos statybos taisyklėse. Kadangi naujame 
 LR statybos įstatyme bus numatyta, kad rangovai privalo turėti statybos taisykles vykdomiems 
 darbams atlikti, tai užtikrins, kad rangovai darbus atliktų remdamiesi pripažintu 
 dokumentu ir technologijomis. 

o 2016 m. balandžio mėn. Viešųjų pirkimų tarnybai bei Viešajai įstaigai CPO LT pateikti pasiūlymai 
dėl preliminarių sutarčių sudarymo pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbams. 

 Asociacija, atsižvelgdama į narių nuomonę, atkreipė dėmesį, kad preliminarios sutartys su VšĮ 
 CPO LT  pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbams sudaromos kas 4 metus, o tuo laikotarpiu 
 nevyksta nuolatinis sistemingas sąrašo atnaujinimas. Siekiant užtikrinti tiekėjų konkurencinį 
 lygiateisiškumą, tikslinga konkursus preliminarių sutarčių sudarymui skelbti  dažniau arba 
 kitokias būdais organizuoti nuolatinį sistemingą sąrašo atnaujinimą. 

o 2016 m. kovo mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl Statybos techninio reglamento 
„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ projekto. 

 Asociacijos nuomone, nėra pagrįsta reikalauti, kad įvykus statinio avarijai rangovas savo lėšomis 
 užsakytų statinio projekto (jo dalies) ekspertizę, kadangi  rangovas neatsako už projekto kokybę. 
 Toks pareigų paskirstymas neatitinka Statybos įstatyme bei statybos techniniuose 
 reglamentuose  nustatytų statybos dalyvių teisių ir pareigų. Taip pat asociacija siūlo sumažinti 
 administracinę  dokumentų teikimo naštą, tuo tikslu panaudojant elektroninius instrumentus; 
 įteisinti statybos dalyviams galimybę teikti jų nuožiūra svarbius paaiškinimus, dokumentus ir 
 kitą medžiagą. 

o 2016 m. kovo mėn. Seimo Aplinkos apsaugos komitetui pateikti pasiūlymai dėl problematikos 
eksploatuojant smėlio ir žvyro išteklius. 
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 Asociacija atkreipė dėmesį, kad įmonės, turėdamos Lietuvos geologijos tarnybos leidimą bei teisę 
 eksploatuoti smėlio ir žvyro išteklius, dėl savivaldybių institucijų vilkinimo ir dirbtinai keliamų 
 kliūčių negali eksploatuoti žemės gelmių išteklių, kurių naudojimas teiktų naudą valstybei, 
 visuomenei ir verslui.  

o 2016 m. kovo mėn. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti pasiūlymai dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos projekto. 
Asociacijos nuomone, rangovas negali prisiimti nenumatytų papildomų darbų rizikos, 

 nepriklausomai nuo jų vertės santykio su bendra kaina. Rangovo pareiga atsakyti už darbus, kurie 
 nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, neteisingai paskirsto pareigas ir 
 atsakomybę tarp statybos dalyvių, iškreipia įkainio principą viešuosiuose pirkimuose, pažeidžia 
 rangovų teises. 

o 2016 m. vasario mėn. Viešųjų pirkimų tarnybos prašymu pateikta nuomonė dėl Viešųjų pirkimų 
įstatymo projekto ir Statybos įstatymo suderinamumo. 

 Asociacijos nuomone, projekte numatyta „statybos darbų“ ir „statinio“ samprata neatitinka 
 Statybos įstatymo, nors Statybos įstatymas yra specialus statybos srities įstatymas ir jame 
 pateikiami apibrėžimai turi turėti prioritetą. Dėl tokio neatitikimo gali kilti neaiškumų 
 organizuojant viešuosius pirkimus. Be to, statybos darbus perkant dalimis, visas procesas 
 turi būti iš anksto apgalvotas projektavimo metu, kad užtikrinti statybos planavimo 
 efektyvumą bei lėšų panaudojimo racionalumą. 

o 2016 m. vasario mėn. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikti pasiūlymai dėl statybos 
sektoriui aktualių Seime svarstomų teisės aktų projektų. 
Asociacija siūlo Viešųjų pirkimų įstatyme plėsti ir tobulinti ekonominio naudingumo kriterijaus 

 taikymą, parengti subalansuotas pirkimo sutarčių standartines sąlygas, įteisinti darbų saugos 
 reikalavimus kaip kvalifikacinius reikalavimus, numatyti išankstinio tiekėjų kvalifikavimo 
 taikymo galimybę, aktyviau taikyti skaitmeninės statybos priemones; Statybos įstatyme įteisinti 
 privalomą projektavimo įmonių atestavimą, įteisinti galimybę talpinti 3D projektus į išorinius 
 duomenų centrus ir plačiau naudoti elektroninį parašą, numatyti privalomą renovacijos 
 projektų ekspertizę bei investicijų planų rengėjų atsakomybę, ir kt. 

o 2016 m. sausio mėn. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prašymu pateikti pasiūlymai dėl 
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo. 
Asociacija, atsižvelgdama į narių nuomonę, pateikė informaciją apie trūkstamus darbuotojus 
statybos sektoriuje. 
 
 

Verslas 
o 2016 m. gruodžio mėn. Lietuvos standartizacijos departamentui pateikti pasiūlymai dėl 2017 metų 

Lietuvos standartų programos. 
Asociacija, atsižvelgdama į savo narių ir partnerių nuomonę bei siekdama pažangos statybos 
sektoriuje, siūlo įtraukti į vertimų sąrašą standartus, kurie susiję su statybos sektoriaus 
skaitmenizavimu, taip pat kitus sektoriui aktualius standartus. 

o 2016 m. lapkričio mėn. Seimo Ekonomikos komitetui pateiktas bendras su Lietuvos projektavimo 
įmonių asociacija pasiūlymas dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo projekto. 
Asociacijos siūlo netaikyti jokių išimčių perkančiųjų organizacijų vidaus sandoriams, tokiu būdu 
užtikrinti sąžiningą visų rinkos dalyvių konkurenciją pagal visiems vienodą viešųjų pirkimų tvarką. 

o 2016 m. lapkričio mėn. Finansų ministerijai pateikta nuomonė dėl statybos veiklos vykdymo per 
nuolatines buveines Danijoje ir Švedijoje. 
Asociacija pritarė iniciatyvai, kad statybos veiklos pripažinimo vykdant per nuolatines buveines 
terminas būtų ilginamas nuo 6 mėn. iki 12 mėn. Lietuvos statybos įmonės užsienyje paprastai 
atlieka didelės apimties darbus, o didelės apimties statybos darbams 6 mėnesių terminas 
dažniausiai yra per trumpas, todėl įmonių veikla pripažįstama vykdoma per nuolatinę buveinę. 
Tai sąlygoja eilę papildomų formalumų ir kaštų, todėl Lietuvos įmonės tampa mažiau 
konkurencingomis lyginant su kitų valstybių įmonėmis, kurioms taikomas 12 mėn. terminas. 
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o 2016 m. spalio mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl specialių 
pertraukų, dirbant lauko sąlygomis (lauke arba nešildomose patalpose) reglamentavimo projekto. 
Asociacija atkreipė dėmesį, jog planuojamas specialių pertraukų pokytis siekia net 14 laipsnių 
(nuo - 10 oC. iki + 4 oC). Asociacija siūlo palikti šiuo metu galiojantį reglamentavimą, kad 
specialios pertraukos suteikiamos, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė kaip - 10 oC. Asociacijos 
nuomone, statybos sektoriuje + 4 oC ar žemesnė temperatūra yra įprastinė darbinė aplinka. Be 
to, tam tikri darbai pagal technologijas turi būti atliekami nenutrūkstamai arba kuo skubiau be 
jokių pertraukų (pvz. likviduojant pastatų ar inžinerinių įrenginių avarijas).  

o 2016 m. spalio mėn. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta užklausa dėl subrangovų/subtiekėjų sąvokos 
ir išviešinimo, t.y. ar tiekėjas privalo savo pasiūlyme išviešinti tokius ūkio subjektus, kurie 
laimėjus konkursą, rangovui suteiks transporto ar mechanizmų nuomos (panaudos) su 
operatoriumi paslaugas, jei tokio reikalavimo konkurso sąlygose nebuvo.  
Asociacija išreiškė abejones, ar Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje pateikta viešą konsultacija 
yra tiksli ir įvertina statybos sektoriuje esančią specifiką. 

o 2016 m. rugpjūčio mėn. Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai dėl LR žemės gelmių įstatymo 
pakeitimo įstatymo projekto. 
Asociacija išreiškė abejonę dėl ketinimų įteisinti laikinų nesudėtingų statinių bei šiltnamių 
statybą naudingųjų iškasenų telkiniuose. Užstačius naudingųjų iškasenų sklypus statiniais, laikinų 
statinių nugriovimas apsunkins galimybę operatyviai pradėti eksploatuoti išteklius, kurių 
naudojimas teiktų naudą valstybei, visuomenei ir verslui. Asociacija siūlo statybos apribojimus 
mažinti ne naudingųjų iškasenų telkiniuose, bet žemės ūkio paskirties sklypuose, kurie faktiškai 
žemės ūkiui nenaudojami ir dėl savo specifikos labiau tinkami pramonės, logistikos, 
infrastruktūros, gyvenamajai, poilsinei bei kitokiai veiklai.  

o 2016 m. liepos mėn. Ūkio ministerijai pateikti pasiūlymai dėl LR valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. 

 Asociacija pritarė siekiui efektyvinti ir skaidrinti valstybės veiklą, tačiau atkreipė dėmesį,
 kad  valstybė ženkliai sumažina bendros veiklos su privačiu sektoriumi  galimybes. Asociacija 
 siūlo palikti lankstesnes valstybės bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi galimybes.  

o 2016 m. birželio mėn. Ūkio ministerijai pateikti pasiūlymai dėl Eksporto kredito garantijų teikimo 
nuostatų projekto. 

 Asociacija siūlo išplėsti eksporto kredito garantijų taikymą, įtraukiant: ne tik eksportuojamas 
 prekes, bet ir darbus (įskaitant statybos darbus); ne tik mažas ir vidutines įmones, bet ir 
 dideles įmones; kuo didesnį regionų (valstybių) skaičių. 

o 2016 m. balandžio mėn. VGTU „Statinio informacinio modeliavimo“ programos komitetui pateikta 
nuomonė dėl  studijų programos „Statinio informacinis modeliavimas“ poreikio. 

 Asociacijos nuomone, Lietuvos įmonių konkurencijai gebėjimai dirbti šalies bei kitų valstybių 
 rinkose yra priklausomi nuo to, kaip greitai šių įmonių specialistai pradės savo  veikloje taikyti 
 BIM (Statinio informacinis modeliavimas) ir kitas inovatyvias technologijas. Todėl Įgyvendinant 
 Lietuvos statybų sektoriaus skaitmenizavimo viziją tikslinga padidinti ruošiamų Statinio 
 informacinio modeliavimo specialistų kiekį. 

o 2016 m. kovo mėn. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prašymu pateikti pasiūlymai dėl verslui 
aktualių klausimų.  
Asociacija siūlo: sukurti ekonominio naudingumo kriterijaus taikymo aprašus, pritaikant juos 
atskirų ūkio sektorių specifikai ir integruojant programinius valdymo instrumentus; įteisinti 
galimybę taikyti pažangias „debesų kompiuterijos“ technologijas, t.y. sudaryti galimybę 3D 
formatu parengtus statinio projektus bei kitą projektinę dokumentaciją patalpinti į išorinius 
duomenų centrus, tikrinančioms institucijoms suteikiant nuotolinę prieigą; skatinti statybų 
skaitmenizavimo procesus ir numatyti privalomą 3D projektavimą viešuosiuose pirkimuose 
objektuose, kurių statybos sąmatinės vertės yra nuo 5 mln. eurų; numatyti privalomą ypatingus 
statinius projektuojančių įmonių atestavimą; numatyti privalomą pastatų atnaujinimo 
(modernizavimo) projektų ekspertizę; sukurti vieningą darbuotojų kompetencijų vertinimo 
sistemą, kuriose aktyviai dalyvautų asocijuotos struktūros; atsisakyti privalomo pranešimo apie 
duomenų tvarkymą automatiniu būdu, kai duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, taip pat kitais 
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atvejais, kai toks tvarkymas yra neatsiejama verslo veiklos dalis; išplėsti pelno mokesčio lengvatų 
įmonių investicijoms skirtam pelnui taikymą. 

o 2016 m. kovo mėn. Viešųjų pirkimų tarnybos prašymu pateikta nuomonė dėl  Viešųjų pirkimų 
įstatymo projekte numatytų sertifikavimo įstaigų. 
Asociacijos nuomone, sertifikavimo įstaigų funkcijas galėtų vykdyti asocijuotos struktūros, 
atstovaujančios didžiausią atitinkamos ūkio šakos dalyvių kiekį. Atstovaudamos tam tikrą ūkio 
šaką ir turėdamos apie ją žinių, asocijuotos struktūros būtų kompetentingos vertinti tos srities 
tiekėjų kvalifikaciją. Jeigu sertifikavimo įstaigoms būtų suteikta galimybė patvirtinti tiekėjų 
atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, tai palengvintų viešųjų pirkimų procedūras tiekėjams ir 
perkančiosioms organizacijoms.  
 


