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Gamybinis projektas plyname lauke 

Procedūrų sąrašas 
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Metodologija 

• Neįtraukiamas laikas, skirtas viešiesiems konkursams 

• Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia projektus (pvz. statinio techninio projekto 

parengimas) 

• Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami statybos/rekonstrukcijos darbai 

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

papildomų dokumentų 

• Neanalizuojamos konkrečios veiklai reikalingos licencijos (tai priklauso nuo konkrečios įmonės 

vykdomos veiklos) – III gairės 2 dalies rezultatas 

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

institucijoms 

• Jei institucija / įstaiga priklauso dviems ar daugiau procesams, tuomet skaičiuojant institucijų / įstaigų 

skaičių atsižvelgiama į tai kiek kartų tenka bendrauti su institucija / įstaiga 

• Skaičiuojant unikalių institucijų ir įstaigų skaičių, neįtraukiami privatūs subjektai ir institucijų ar įstaigų 

kontroliuojami subjektai (pvz. Žemės gelmių registras ir Lietuvos geologijos tarnyba skaičiuojami kaip 

viena įstaiga – Lietuvos geologijos tarnyba) 

• 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. 
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Paaiškinimai 
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Procedūros trukmė 

Dokumentų skaičius 

Institucijų / įstaigų skaičius 

Procedūros 
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1 
Juridinio asmens įsteigimas 
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• 9 - 13 darbo dienų 

• 5 institucijos / įstaigos 

• 7 dokumentai 

UAB 

1. Juridinio asmens įsteigimas 
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2 
Kitos paskirties žemės sklypo 

įsigijimas ir nuoma 



1. Privati ir valstybinė žemė 

2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 
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2.2.1. Privačios kitos paskirties žemės 

įsigijimas 

2.2.2. Privačios kitos paskirties žemės 

nuoma 

2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 

2. Privati žemė 

• 14 - 16 darbo dienų 

• 3 institucijos / įstaigos 

• 3 dokumentai 

• 1 darbo diena 

• 1 institucija / įstaiga 

• 1 dokumentas 
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2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 

3. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas 

• 61 - 63 darbo dienos 

• 3 institucijos / įstaigos 

• 11 dokumentų 
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2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 

4. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma 

• 55 darbo dienos 

• 2 institucijos / įstaigos 

• 8 dokumentai 



* Jei aukcionas prasideda per mažiau nei 2 d.d., tuomet reikia į sistemą įkelti mokėjimo pavedimo kopiją 
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2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 

5. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas aukciono būdu 

• 29 - 31 darbo diena 

• 4 institucijos / įstaigos 

• 5 dokumentai* 
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2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 

6. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma aukciono būdu 

• 26 darbo dienos 

• 3 institucijos / įstaigos 

• 3 dokumentai 
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2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 

7. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas ne aukciono 
būdu 

• 61 - 63 darbo dienos 

• 3 institucijos / įstaigos 

• 11 dokumentų 
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2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 

8. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma ne aukciono būdu 

• 55 darbo dienos 

• 2 institucijos / įstaigos 

• 8 dokumentai 



Bendra situacija 

2. Kitos paskirties žemės sklypo įsigijimas ir nuoma 
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Procesas Trukmė (d. d.) 
Institucijų ir 

įstaigų skaičius 

Dokumentų 

skaičius 

2.1. Privačios kitos paskirties žemės įsigijimas 14-16 3 3 

2.2. Privačios kitos paskirties žemės nuoma 1 1 1 

3. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas 61-63 3 11 

4. Naudojamos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma 55 2 8 

5. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas aukciono būdu 29-31 4 5 

6. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma aukciono būdu 26 3 3 

7. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės įsigijimas ne aukciono būdu 61-63 3 11 

8. Naujos valstybinės kitos paskirties žemės nuoma ne aukciono būdu 55 2 8 
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3 
Žemės sklypo planavimo procedūros 



* Neįtraukiamas laikas, kuomet rengiamas projektas 
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3. Žemės sklypo planavimo procedūros 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas 

• 65 darbo dienos* 

• 15 institucijų / įstaigų 

• 4 dokumentai 
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4 
Saugotinų želdinių 

kirtimas 



1. Leidimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius 
ne miško žemėje 

4. Saugotinų želdinių kirtimas 
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Leidimo 
išdavimas 

Žemės 
įsigijimo 
atveju 

Žemės 
nuomos 
atveju 



2. Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius 
ne miško žemėje, išdavimas 

* Žemės nuomos atveju – žemės savininkas, o įsigijimo atveju - savivaldybė 

** Žemės nuomos atveju prašymą ir dokumentus pateikia žemės valdytojas, todėl investuotojui nereikia pateikti jokių dokumentų 

4. Saugotinų želdinių kirtimas 
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4.2.2. Žemės nuomos atvejis 4.2.1. Žemės įsigijimo atvejis 

• 30 darbo dienų 

• 1 institucija / įstaiga* 

• 3 dokumentai** 
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5 
Teritorijų planavimo procedūros 



* Neįtraukiamas laikas, skirtas viešajam konkursui ir bendrajam projektui rengti ir koreguoti 
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5. Teritorijų planavimo procedūros 

1. Bendrojo plano keitimas 

• 72 darbo dienos* 

• 14 institucijų / įstaigų 

• 18 dokumentų 



* Neįtraukiamas laikas, skirtas sprendimui priimti, viešajam konkursui ir specialiajam projektui rengti. Nėra numatytas terminas sprendiniams tikslinti ir specialiajam planui 

institucijose tvirtinti 
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5. Teritorijų planavimo procedūros 

2. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

• 56 darbo dienos* 

• 7 institucijos / įstaigos 

• 12 dokumentų 
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5. Teritorijų planavimo procedūros 

3. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas 

* Neįtraukiamas laikas, kuomet rengiamas projektas 

• 56 darbo dienos* 

• 11 institucijų / įstaigų 

• 11 dokumentų 
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5. Teritorijų planavimo procedūros 

4.1. Detaliojo plano techninių klaidų, spragų taisymas 

* Neįtraukiamas laikas, skirtas viešajam konkursui ir detaliajam planui koreguoti 

• 26 darbo dienos* 

• 3 institucijos / įstaigos 

• 9 dokumentai 
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5. Teritorijų planavimo procedūros 

4.2. Detaliojo plano sprendinių koregavimas 

* Neįtraukiamas laikas, skirtas viešajam konkursui ir detaliajam planui koreguoti 

• 51 darbo diena* 

• 10 institucijų / įstaigų 

• 12 dokumentų 



Bendra situacija 

5. Teritorijų planavimo procedūros 
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Procesas Trukmė (d. d.) 
Institucijų ir 

įstaigų skaičius 

Dokumentų 

skaičius 

1. Bendrojo plano keitimas 72 14 18 

2. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas 56 7 12 

3. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas 56 11 11 

4.1. Detaliojo plano techninių klaidų, spragų taisymas 26 3 9 

4.2. Detaliojo plano sprendinių koregavimas 51 10 12 

Iš viso: 184 32 41 
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6 
Aplinkos apsaugos procedūros 



* Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia dokumentus 
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6. Aplinkos apsaugos procedūros 

1. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) 

• 115 darbo dienų* 

• 6 institucijos / įstaigos 

• 8 dokumentai 



* Analizuojamas idealus atvejis, kuomet dokumentų taisymas nereikalingas 

ATRANKA 
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6. Aplinkos apsaugos procedūros 

2.1. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) 

• 76 darbo dienos* 

• 2 institucijos / įstaigos 

• 4 dokumentai 



* Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia dokumentus 

PROGRAMA 
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6. Aplinkos apsaugos procedūros 

2.2. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) 

• 75 darbo dienos* 

• 5 institucijos / įstaigos 

• 4 dokumentai 



* Neįvertinamas laikas, skirtas ataskaitai parengti. Analizuojamas idealus atvejis, kuomet dokumentų taisymas nereikalingas 

** Neįvertinamas laikas, kuris sugaištamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia dokumentus 

*** Papildomai gali daugiau institucijų, tačiau jų įsitraukimas priklauso nuo konkretaus atvejo 
 

ATASKAITA 
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6. Aplinkos apsaugos procedūros 

2.3. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) 

• 120 darbo dienų** 

• 5 institucijos / įstaigos*** 

• 4 dokumentai 



* Neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia ataskaitą. Dienos skaičiuojamos idealiu atveju, kuomet nereikia pateikti papildomos informacijos ar dokumentų 
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6. Aplinkos apsaugos procedūros 

3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 

• 94 darbo dienos* 

• 3 institucijos / įstaigos 

• 11 dokumentų 



Bendra situacija 

* Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas atskirai ir nėra PAV dalis 

6. Aplinkos apsaugos procedūros 
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Procesas Trukmė (d. d.) 
Institucijų ir 

įstaigų skaičius 

Dokumentų 

skaičius 

1. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) 115 6 8 

2. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) 271 12 12 

3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)* 94 3 11 

Iš viso: 271 21 31 
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7 
Statybos proceso 

organizavimas 



* Jei nėra detalaus plano, tuomet reikia parengti projektinius pasiūlymus. Šiame etape neįvertinamas laikas, kuomet privatūs asmenys rengia projektinius pasiūlymus  

** Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami statinio techninio projekto rengimo ir statybos darbai 

*** Neįvertinamas laikas, kuomet įrengiama infrastruktūra (šis procesas pateikiamas 8 dalyje). Infrastruktūros tinklų įrengimas vyksta kartu su statybos darbais 37 

7. Statybos proceso organizavimas 

Nuo projektinių pasiūlymų iki statybos darbų užbaigimo 

• 64 - 80 darbo dienų 

• 6 institucijos / įstaigos 

• 60 dokumentų 
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8 
Inžinerinės infrastruktūros 

įrengimas 



* Neįvertinamas laikas, skirtas vandens ir nuotekų projektavimo darbams atlikti ir tinklams įrengti 
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8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas 

1. Prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų 

• 72 - 92 darbo dienos* 

• 4 institucijos / įstaigos 

• 42 dokumentai 



* Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami projektavimo ir statybos darbai 
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8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas 

2. Prisijungimas prie vietinės reikšmės kelio infrastruktūros 

• 40 darbo dienų* 

• 4 institucijos / įstaigos 

• 11 dokumentų 



* Neįvertinamas laikas, kuomet rengiamas prisijungimo prie elektros tinklų projektas 

** Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami elektros tinklų statybos darbai 
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8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas 

3. Prisijungimas prie elektros skirstymo tinklų 

• 40 darbo dienų* 

• 5 institucijos / įstaigos 

• 20 dokumentų 



* Neįvertinamas laikas, kuomet atliekami projektavimo ir statybos darbai 
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8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas 

4. Prisijungimas prie dujų tinklų 

• 59 darbo dienos* 

• 6 institucijos / įstaigos 

• 30 dokumentų 



Bendra situacija 

8. Inžinerinės infrastruktūros įrengimas 
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Procesas Trukmė (d. d.) 
Institucijų ir 

įstaigų skaičius 

Dokumentų 

skaičius 

1. Prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (didelės apimties) 72-92 4 42 

2. Prisijungimas prie vietinės reikšmės kelio infrastruktūros 40 4 11 

3. Prisijungimas prie elektros skirstymo tinklų 40 5 20 

4. Prisijungimas prie dujų tinklų 59 6 30 

Iš viso: 72-92 19 103 



44 

9 
Taršos leidimų išdavimas 
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* Į licencijos išdavimo laiką neįtrauktas laikas paskelbti apie išduotą licenciją „Valstybės žiniose“ 

** Vertinamas idealus variantas, kuomet nereikalaujama papildyti informacijos paraiškoje, ar pateikti papildomų dokumentų 

9. Taršos leidimų išdavimas 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas 
 

• 50 darbo dienų* 

• 3 institucijos / įstaigos 

• 19 dokumentų** 
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10 
Darbų saugos leidimų išdavimas 



* Neįtraukiamas laikas, per kurį darbų saugos įmonė parengia darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, priklausomai nuo įmonės veik los 
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10. Darbų saugos leidimų išdavimas 

1.1. Darbuotojų sauga ir sveikata 

• 3 darbo dienos* 

• 2 institucijos / įstaigos 

• 4 dokumentai 



* Neįtraukiamas laikas, per kurį darbų saugos įmonė parengia darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, priklausomai nuo įmonės veik los 
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10. Darbų saugos leidimų išdavimas 

1.2. Darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimas 

• 2 - 4 darbo dienos* 

• 1 institucija / įstaiga 

• 2 dokumentai 



* Neįtraukiamas laikas, jeigu priešgaisrinės saugos darbų programa yra ne standartinė, o ruošiama priklausomai nuo vykdomos veiklos 
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10. Darbų saugos leidimų išdavimas 

2. Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais 

• 23 darbo dienos* 

• 2 institucijos / įstaigos 

• 5 dokumentai 



Bendra situacija 

10. Darbų saugos leidimų išdavimas 
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Procesas Trukmė (d. d.) 
Institucijų ir 

įstaigų skaičius 

Dokumentų 

skaičius 

1.1. Darbuotojų sauga ir sveikata 3 2 4 

1.2. Darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimas 2-4 1 2 

2. Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais 23 2 5 

Iš viso: 23 5 11 
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11 
Gamybos veiklai reikalingų 

licencijų išdavimas 



• Licencijų išdavimo procesas analizuojamas III gairės 2 dalyje 
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11. Gamybos veiklai reikalingų licencijų išdavimas 
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12 
Atliekų tvarkymo sutarčių pasirašymas, atliekų 

ženklinimas, deklaravimas ir apskaita 



Sutarčių pasirašymas ir atliekų ženklinimas 

12. Atliekų tvarkymo sutarčių pasirašymas, atliekų ženklinimas, 
deklaravimas ir apskaita 
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• 1 darbo diena 

• 4 institucijos / įstaigos 

• 10 dokumentų 
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13 
Atvejo analizė 



Gamybinis projektas 

* Detaliojo plano parengiamajame etape priimamas sprendimas atlikti PAV (iš bendros sumos išskaičiuojamos 46 d. d.) 

** Vertinamas bendras laikas, kuomet yra parengtas detalus planas 

*** Unikalios institucijos ir įstaigos 

Atvejo analizė 
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Procesas Trukmė (d. d.) 
Institucijų ir 

įstaigų skaičius 

Dokumentų 

skaičius 

1. UAB steigimas 9-13 5 7 

2.2.1. Perkamas privatus kitos paskirties žemės sklypas 14-16 3 3 

3. Atliekamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas 65 15 4 

4.2.1. Saugotinų želdinių kirtimas 30 1 3 

5.3. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimas 56* 11 11 

6.1. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) 115 6 8 

6.2. Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) 271 5 12 

6.3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 94 3 11 

7. Statybos proceso organizavimas – ypatingos svarbos statinys 51-57** 6 46 

8.1. Prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (didelės apimties) 72-92**** 4 42 

8.2. Prisijungimas prie vietinės reikšmės kelio infrastruktūros 40 4 11 

8.3. Prisijungimas prie elektros skirstymo tinklų 40 5 20 

8.4. Prisijungimas prie dujų tinklų 59 6 30 

9. TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimas 50 3 19 

10.1.1 Darbuotojų sauga ir sveikata 3 2 4 

10.1.2. Darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimas 2-4 1 2 

10.2. Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais 23 2 5 

12. Atliekų tvarkymo sutarčių pasirašymas, atliekų ženklinimas, deklaravimas ir apskaita 1 4 10 

Iš viso: 491-517 86 (18)*** 249 (225) 



Unikalios institucijos ir įstaigos 

Atvejo analizė 

57 

Unikalios institucijos ir įstaigos 

Aplinkos apsaugos agentūra Valstybinė energetikos inspekcija 

Kultūros paveldo departamentas Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

Lietuvos geologijos tarnyba Valstybinė miškų tarnyba 

Nacionalinė žemės tarnyba Valstybinė mokesčių inspekcija 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 

Regioninis aplinkos apsaugos departamentas VĮ „Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras“ 

Savivaldybės VĮ „Registrų centras“ 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 

(Sodra) 
VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ 



Ačiū! 


