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Santrumpų sąrašas
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Santrumpos Reikšmė

AMC Priimtini atitikimo būdai

CAA Civilinės aviacijos administracija

CE ženklas

Atsakingo asmens deklaracija, kad gaminys atitinka visas taikytinas

Bendrijos nuostatas ir buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo

procedūros

EASA Europos aviacijos saugos agentūra

EB Europos Bendrija

GGP Geros gamybos praktika

GM Aiškinamoji medžiaga

VMVT Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

VVKT Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba



Metodologija
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• Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia projektus (pvz.: išorinės reklamos įrengimo 

projektas)

• Vertinamas idealus variantas, kuomet nereikalaujama papildyti informacijos paieškose ar pateikti 

papildomų dokumentų

• Skaičiuojant dokumentų skaičių įtraukiamas ir sutarčių pasirašymas, ir dokumentų pateikimas 

institucijoms

• Jei institucija priklauso dviems ar daugiau procesams, tuomet skaičiuojant institucijų skaičių 

atsižvelgiama į tai kiek kartų tenka bendrauti su institucija

• Skaičiuojant darbo dienas remiamasi šia metodika: 7 k. d. sudaro 5 d. d., o per mėnesį turime 4 

savaites ir 30 k. d., kurias sudaro 20 d. d.



VšĮ „Investuok Lietuvoje“ produktai

• Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

• CE ženklinimas

Prioritetiniai gamybos sektoriai

• Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

• Vaistinių preparatų gamybos licencija

• Geros gamybos praktikos (GGP) pažymėjimas

• Licencija gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas (II ir

III sąrašų psichotropines medžiagas)

• Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

• Maisto papildų notifikavimas

• Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje• Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

• Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

• Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimas

• II a, II b, III klasės medicinos priemonių ir pagal užsakymą pagamintų

aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių registravimas

• Laisvos prekybos pažymėjimų išdavimas

• CE ženklinimas

• Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

• CE ženklinimas

• Gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimas

3. Aviacijos pramonė

5. Nafta ir dujos

1. Medicinos prietaisai 2. Biotechnologijos

4. Elektronikos pramonė

6. Baldų pramonė
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1
Medicinos įrenginiai



1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

* Laikas, skirtas parengti projektą išorinei reklamai įrengti, į bendrą licencijos išdavimo laiką neįtraukiamas

** Institucijos / įstaigos: išorinės reklamos projekto rengėjas ir savivaldybė

1. Medicinos įrenginiai

1. Projekto išorinei reklamai įrengti parengimas*

2. Projekto, paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d. 

3. Leidimo išdavimas 20 d. d.
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20 darbo dienų* 2 institucijos / 

įstaigos**

9 dokumentai



Medicinos įrenginių registravimas, kai gamintojas yra*:

1. I klasės medicinos priemonės gamintojas

2. Gamintojas, gaminantis medicinos priemones pagal

užsakymą

3. Asmuo, surenkantis sistemas ir procedūrinius rinkinius

4. Asmuo, sterilizuojantis medicinos priemones prieš

pateikdamas jas rinkai

5. Aktyviųjų implantuojamų medicinos priemonių gamintojas

aukščiau išvardintų asmenų įgaliotieji atstovai
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1. Medicinos įrenginiai
2. Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimas

Medicinos įrenginių registravimas, kai gamintojas yra*:

1. In vitro diagnostikos medicinos priemonių gamintojas

2. Medicinos priemonių, skirtų veikimui įvertinti, gamintojas

3. In vitro diagnostikos medicinos priemonių įgaliotieji

atstovai

1. Prašymo registruoti medicinos įrenginius formos Nr. 1 ir

papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d.

2. Priimamas sprendimas įregistruoti arba neįregistruoti

medicinos įrenginį ir raštiškas gamintojo informavimas apie

priimtą sprendimą 14 d. d.

14 darbo dienų 1 institucija / 

įstaiga**

*„Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. T1-159

„Dėl teikiamų rinkai medicinos prietaisų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2016 m. balandžio 13 d., Nr. T1 – 568, II skyrius, 4, 5 punktas.

** Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT)

2 dokumentai

Registracijos procedūra:Registracijos procedūra:

1. Prašymo registruoti medicinos įrenginius formos Nr. 2 ir

papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d.

2. Priimamas sprendimas įregistruoti ir neįregistruoti

medicinos įrenginį ir raštiškas gamintojo informavimas apie

priimtą sprendimą 14 d. d.

14 darbo dienų 1 institucija / 

įstaiga**

3 dokumentai



3. II a, II b, III klasės medicinos priemonių* ir pagal užsakymą 
pagamintų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių 
registravimas 

1. Medicinos įrenginiai

Duomenis apie II a, II b, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių

(prietaisų) registruoti turi pateikti:

1. Medicinos priemonės gamintojas arba jo įgaliotas asmuo

2. Medicinos priemonės importuotojas arba platintojas, kuris teikia medicinos priemonę Lietuvos rinkai

Registracijos procedūra:

1. Duomenų apie II a, II b, III klasės ir pagal užsakymą gaminamų aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių

(prietaisų) registracijos formos pateikimas 1 d. d.

2. Priimamas sprendimas įregistruoti arba neįregistruoti medicinos įrenginį ir raštiškas gamintojo informavimas apie priimtą

sprendimą 10 d. d.
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10 darbo dienų 1 institucija / 

įstaiga**

1 dokumentas

* Medicinos įrenginių klasifikacija į klases pateikiama „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos

prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo,

2009 m. sausio 19 d., V-18, 9 priedas, III skyrius, 10 – 14 punktai

** Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT)



4. Laisvos prekybos pažymėjimų išdavimas 

1. Medicinos įrenginiai

1. Prašymo gauti laisvos prekybos pažymėjimą pateikimas 1 d. d.

2. Priimamas sprendimas išduoti arba neišduoti laisvos prekybos pažymėjimą ir raštiškas gamintojo

informavimas apie priimtą sprendimą 10 d. d.
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10 darbo dienų 1 institucija 

/ įstaiga*

4 dokumentai

* Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT)



5. CE ženklinimas

* Neįvertinamas laikas, kuomet atitikties įvertinimo įstaiga atlieka numatytas procedūras

** Atitikties įvertinimo įstaiga

1. Medicinos įrenginiai

1. Paraiškos ir kitų dokumentų pateikimas 1 d. d.

2. Paraiškos nagrinėjimas*

3. Sutarties pasirašymas*

4. Gaminių atitikties tikrinimas*

5. Bandymų protokolo įforminimas*

6. Gaminių atitikties normatyvinių dokumentų reikalavimams įvertinimas*

7. CE atitikties sertifikato įforminimas*

8. EB atitikties deklaracijos parengimas 1 d. d.
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2 darbo dienos 1 institucija / 

įstaiga**

8 dokumentai
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Procesas Trukmė (d. d.)
Institucijų ir 

įstaigų skaičius

Dokumentų 

skaičius

1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje 20 2 9

2. Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimas 14 1 2-3

3. II a, II b, III klasės medicinos priemonių ir pagal užsakymą pagamintų aktyviųjų 

implantuojamųjų medicinos priemonių registravimas 
10 1 1

4. Laisvos prekybos pažymėjimų išdavimas 10 1 4

5. CE ženklinimas 2 1 8

Iš viso: 20 5* 23-24**

* Institucijų ir įstaigų skaičius vertinamas pasirinkus atvejį, jog atliekamas „Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimas

** Dokumentų skaičius vertinamas pasirinkus atvejį, jog atliekamas „Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimas

Bendra situacija

1. Medicinos įrenginiai
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2
Biotechnologijos



1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

* Laikas, skirtas parengti projektą išorinei reklamai įrengti, į bendrą licencijos išdavimo laiką neįtraukiamas

** Institucijos / įstaigos: išorinės reklamos projekto rengėjas ir savivaldybė

2.1. Biotechnologijos: vaistinių preparatų gamyba

1. Projekto išorinei reklamai įrengti parengimas*

2. Projekto, paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d. 

3. Leidimo išdavimas 20 d. d.

13

20 darbo dienų* 2 institucijos / 

įstaigos**

9 dokumentai



* Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
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1. Paraiškos ir papildomų dokumentų vaistinio preparato gamybai, pramoninei vaistinio preparato

gamybai arba jo gamybai taikant pramoninį gamybos procesą apimantį metodą licencijai gauti 1 d. d.

2. Valstybinės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimas 1 d. d.

3. Paraiškos ir dokumentų nagrinėjimas, sprendimo priėmimas 60 d. d.

1 institucija / 

įstaiga*

60 darbo dienų 7 dokumentai

2.1. Biotechnologijos: vaistinių preparatų gamyba

2. Gamybos licencija



* Į bendrą laiką neįtraukiamas laikas, skirtas GGP inspektoriui susipažinti su VVKT pateiktais dokumentais ir paskirti laiką įmonės veiklai patikrinti

** Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

*** Neįtraukti dokumentai, kuriuos gamintojas pateikia VVKT gamybos licencijai gauti taip pat papildomi dokumentai, kuriuos VVKT inspektorius gali paprašyti pateikti

atlikdamas patikrinimą gamybos vietoje
15

1. GGP inspektoriaus susipažinimas su pateiktais dokumentais ir informavimas apie numatytą laiką atlikti patikrinimą

nenumatyta

2. Atliekamas patikrinimas, kuomet: gamintojas sudaro tinkamas sąlygas atlikti patikrinimą; pateikia visus inspektoriui

reikalingus papildomus dokumentus ir duomenis; pagal poreikį, suteikia inspektoriui tarpinių medžiagų ar galutinių

produktų bandinius jų kokybei VVKT laboratorijoje ištirti. Inspektoriai užplombuoja ar taiko kitas priemones, kurių

nesugadinus, naudoti produktų, įrangos, įrengimų ar patalpų nebūtų galima naudoti 1 d. d.

3. Patikrinimo pažymos projekto pateikimas gamintojui susipažinti 20 d. d.

4. Tikrinto gamintojo pastabų ir paaiškinimų apie nustatytus pažeidimus ar neatitikimus pateikimas 10 d. d.

5. GGP pažymos išdavimas: išvada ar tikrinta veikla atitinka gerą gamybos praktiką ar gamintojas pasirengęs vykdyti

veiklą naujomis sąlygomis, jeigu reikalinga, nustato terminus trūkumams pašalinti – ne vėliau kaip per 10 d. d.

Pažyma pateikiama gamintojo įgaliotam asmeniui pasirašytinai arba išsiunčiama gamintojo buveinės arba veiklos

vietos adresu registruotu laišku.

40 darbo dienų* 1 institucija / 

įstaiga**

10 dokumentai***

2.1. Biotechnologijos: vaistinių preparatų gamyba

3. Geros gamybos praktikos (GGP) pažymėjimas



* Patalpos turi būti įrengtos remiantis 2014 m. gruodžio 29 d., V-1429 „Dėl reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II

ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo“

**Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo

patvirtinimo“, 1995 gruodžio 28 d., Nr. 1630, II skyrius, 8 punktas. VVKT išsiųstame patvirtinime nurodomas terminas, per kurį bus atlikta pateiktų dokumentų analizė ir

priimamas sprendimas

*** Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
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1. Patalpų, skirtų saugiam II ir III sąrašo narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymui, didmeninei ir mažmeninei

prekybai, įrengimas*

2. Paraiškos ir papildomų dokumentų licencijai gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas pateikimas 1 d. d.

3. Valstybinės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimas 1 d. d.

4. Per 5 d. d. nuo paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimo išsiunčiamas patvirtinimas, kad paraiška ir papildomi

dokumentai gauti ir nurodomas terminas, per kurį bus išnagrinėti pateikti dokumentai ir išduodama licencija arba

pateikiamas atsisakymas išduoti licenciją**

5 dokumentai1 institucija / 

įstaiga***

5 darbo dienos**

2.1. Biotechnologijos: psichotropinių vaistų gamyba

4. Licencija gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas (II 
ir III sąrašų psichotropines medžiagas)
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Procesas Trukmė (d. d.)
Institucijų ir 

įstaigų skaičius

Dokumentų 

skaičius

1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje 20 2 9

2. Vaistinių preparatų gamybos licencija 60 1 7

3. Geros gamybos praktikos (GGP) pažymėjimas 40 1 10

4. Licencija gaminti psichotropinius vaistus ir vaistines medžiagas (II ir III sąrašų 

psichotropines medžiagas)
5* 1 5

Iš viso: 60 4 26

* Licencija gaminti psichotropinius vaistus ar vaistines medžiagas išduodama įvertinus individualų atvejį. Pateikus visus reikalingus dokumentus, VVKT informuoja, per kurį

laiką bus priimamas sprendimas išduoti arba neišduoti licenciją. Didžiausias galimas dienų skaičius nenumatytas.

2.1. Vaistinių preparatų gamyba

Bendra situacija



1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

* Laikas, skirtas parengti projektą išorinei reklamai įrengti, į bendrą licencijos išdavimo laiką neįtraukiamas

** Institucijos / įstaigos: išorinės reklamos projekto rengėjas ir savivaldybė

2.2. Biotechnologijos: maisto papildų gamyba

1. Projekto išorinei reklamai įrengti parengimas*

2. Projekto, paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d. 

3. Leidimo išdavimas 20 d. d.

18

20 darbo dienų* 2 institucijos / 

įstaigos**

9 dokumentai



* Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
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1. Prašymo dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo ir papildomų dokumentų

pateikimas VMVT 1 d. d.

2. Patikrinimas, įvertinimas ir sprendimo dėl pažymėjimo išdavimo arba neišdavimo priėmimas 10 d. d.

10 darbo dienų 1 institucija / 

įstaiga*

5 dokumentai

2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

2.2. Biotechnologijos: maisto papildų gamyba



* Standartinis terminas įvertinimui 5 d.d. jeigu formoje nurodyta informacija apie dvidešimt ir daugiau papildų, terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų

** Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
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5 – 10 darbo dienų* 1 institucija / 

įstaiga**

6 dokumentai

1. Formos apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus formos užpildymas 1 d. d.

2. Pateiktos formos ir papildomų dokumentų įvertinimas ir spendimas įtraukti arba neįtraukti maisto

papildą į Maisto papildų sąrašus 5 d. d. – 10 d. d. (priklausomai nuo vertinamų papildų

skaičiaus)

3. Maisto papildų notifikavimas

2.2. Biotechnologijos: maisto papildų gamyba
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Procesas Trukmė (d. d.)
Institucijų ir 

įstaigų skaičius

Dokumentų 

skaičius

1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje 20 2 9

2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas 10 1 5

3. Maisto papildų notifikavimas 5 – 10 1 6

Iš viso: 20 4 20

Bendra situacija

2.2. Maisto papildų gamyba
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3
Aviacijos pramonė



1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

* Laikas, skirtas parengti projektą išorinei reklamai įrengti, į bendrą licencijos išdavimo laiką neįtraukiamas

** Institucijos / įstaigos: išorinės reklamos projekto rengėjas ir savivaldybė

3. Aviacijos pramonė

1. Projekto išorinei reklamai įrengti parengimas*

2. Projekto, paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d. 

3. Leidimo išdavimas 20 d. d.

23

20 darbo dienų* 2 institucijos / 

įstaigos**

9 dokumentai



2. CE ženklinimas

* Neįvertinamas laikas, kuomet atitikties įvertinimo įstaiga atlieka numatytas procedūras

** Atitikties įvertinimo įstaiga

3. Aviacijos pramonė

1. Paraiškos ir kitų dokumentų pateikimas 1 d. d.

2. Paraiškos nagrinėjimas*

3. Sutarties pasirašymas*

4. Gaminių atitikties tikrinimas*

5. Bandymų protokolo įforminimas*

6. Gaminių atitikties normatyvinių dokumentų reikalavimams įvertinimas*

7. CE atitikties sertifikato įforminimas*

8. EB atitikties deklaracijos parengimas 1 d. d.

24

8 dokumentai2 darbo dienos 1 institucija / 

įstaiga**



3. Gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimas

* Komisijos reglamentas (EB), 2003 m. rugsėjo 24 d., Nr. 1702/2003 - http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=46488

** Neįvertinamas laikas, kuomet civilinė aviacijos administracija atlieka numatytas procedūras

*** Civilinės aviacijos administracija (CAA)

3. Aviacijos pramonė
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60 darbo dienų 1 institucija / 

įstaiga***
6 dokumentai

1. Kreipimasis į CAA dėl gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo 1 d. d.

2. Gamybos organizavimo vadovo ir organizacijos atitikimo 21 dalies* G skyriaus reikalavimų patikrinimas**

3. Organizacijos informavimas apie planuojamą atlikti patikrinimą**

4. Sutartu laiku atliekamas organizacijos patikrinimas pagal 21 dalies G skyriaus reikalavimus, EASA išleistus AMC ir GM,

taip pat pagal gamybos organizavimo vadove aprašytas taisykles**

5. Po atlikto patikrinimo organizacijos atstovas supažindinamas su jo rezultatais**

6. Įgaliotasis CAA atstovas per 2 savaites po atlikto patikrinimo privalo galutinai užpildyti EASA 56 formą, surašyti joje rastų

trūkumų lygius bei jų taisymo terminus ir kopiją perduoti organizacijai**

7. Organizacijos patvirtinimo pažymėjimas (EASA 55 forma) išduodamas po to, kai CAA patvirtina gamybos organizacijos

vadovą, užpildo pateiktas EASA 4 formas ir organizacija ištaiso visus neatitikimus, nustatytus patikrinimo metu**



Bendra situacija

3. Aviacijos pramonė
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Procesas Trukmė (d. d.)
Institucijų ir 

įstaigų skaičius

Dokumentų 

skaičius

1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje 20 2 9

2. CE ženklinimas 2 1 8

3. Gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimas 60 1 6

Iš viso: 60 4 23
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4
Elektronikos pramonė



1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

* Laikas, skirtas parengti projektą išorinei reklamai įrengti, į bendrą licencijos išdavimo laiką neįtraukiamas

** Institucijos / įstaigos: išorinės reklamos projekto rengėjas ir savivaldybė

4. Elektronikos pramonė

28

1. Projekto išorinei reklamai įrengti parengimas*

2. Projekto, paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d. 

3. Leidimo išdavimas 20 d. d.

20 darbo dienų* 2 institucijos / 

įstaigos**

9 dokumentai



2. CE ženklinimas

* Neįvertinamas laikas, kuomet atitikties įvertinimo įstaiga atlieka numatytas procedūras

** Atitikties įvertinimo įstaiga

4. Elektronikos pramonė

1. Paraiškos ir kitų dokumentų pateikimas 1 d. d.

2. Paraiškos nagrinėjimas*

3. Sutarties pasirašymas*

4. Gaminių atitikties tikrinimas*

5. Bandymų protokolo įforminimas*

6. Gaminių atitikties normatyvinių dokumentų reikalavimams įvertinimas*

7. CE atitikties sertifikato įforminimas*

8. EB atitikties deklaracijos parengimas 1 d. d.

29

2 darbo dienos 1 institucija / 

įstaiga**
8 dokumentai



Bendra situacija

4. Elektronikos pramonė

30

Procesas Trukmė (d. d.)
Institucijų ir 

įstaigų skaičius

Dokumentų 

skaičius

1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje 20 2 9

2. CE ženklinimas 2 1 8

Iš viso: 20 3 17
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5
Nafta ir dujos



1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

* Laikas, skirtas parengti projektą išorinei reklamai įrengti, į bendrą licencijos išdavimo laiką neįtraukiamas

** Institucijos / įstaigos: išorinės reklamos projekto rengėjas ir savivaldybė

5. Nafta ir dujos

32

1. Projekto išorinei reklamai įrengti parengimas*

2. Projekto, paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d. 

3. Leidimo išdavimas 20 d. d.

20 darbo dienų* 2 institucijos / 

įstaigos**

9 dokumentai
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6
Baldų pramonė



1. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje

* Laikas, skirtas parengti projektą išorinei reklamai įrengti, į bendrą licencijos išdavimo laiką neįtraukiamas

** Institucijos / įstaigos: išorinės reklamos projekto rengėjas ir savivaldybė

6. Baldų pramonė
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1. Projekto išorinei reklamai įrengti parengimas*

2. Projekto, paraiškos ir papildomų dokumentų pateikimas 1 d. d. 

3. Leidimo išdavimas 20 d. d.

20 darbo dienų* 2 institucijos / 

įstaigos**

9 dokumentai
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7
Gamybos sektoriai



Bendra situacija

7. Gamybos sektoriai

36

Procesas Trukmė (d. d.)
Institucijų ir 

įstaigų skaičius

Dokumentų 

skaičius

1. Medicinos prietaisai 20 5 23 – 24

2.1 Biotechnologijos (vaistinių preparatų gamyba) 60 4 26

2.2 Biotechnologijos (maisto papildų gamyba) 20 4 20

3. Aviacijos pramonė 60 4 23

4. Elektronikos pramonė 20 3 17

5. Nafta ir dujos 20 2 9

6. Baldų pramonė 20 2 9



Ačiū!


