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KVIETIMAS Į NEMOKAMĄ SEMINARĄ VILNIUJE 

Pastato inžinerinių sistemų projektavimas ir BIM: 
kodėl reikia, kaip veikia, kokia nauda 

 

Gerbiamieji projektuotojai, 

 

kviečiame Jus dalyvauti seminare, skirtame išskirtinai tik pastato inžinerinių sistemų projektuotojams. 

 

AGA CAD komanda aktyviai dalyvauja Lietuvos ir Danijos statybos pramonės skaitmeninimo projektuose, todėl 
mes žinome, kokie pokyčiai laukia Lietuvos projektuotojų. Renginyje pasidalysime su Jumis turimomis žiniomis 
apie BIM ir inžinerinių tinklų projektų ruošimo patirtį. 

BIM, t.y. pastato informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modeling), leidžia kurti funkcinius 3D pastatų ir jų 
inžinerinių sistemų modelius bei užtikrina visų projekto partnerių (architektų, inžinierių, rangovų) bendradarbiavimą bei 
apsikeitimą informacija. Šis procesas padeda greičiau, ekonomiškiau ir ekologiškiau kurti bei tvarkyti pastatų projektus. 

 

Pagrindinis renginio akcentas – pastatų inžinerinių sistemų projektavimo demonstravimas. Daugiausiai dėmesio 
skirsime situacijoms, su kuriomis projektuotojai susiduria kasdien. 

 

Renginio metu bus gyvai atliekamas atskirų pastato inžinerinių dalių - vėdinimo, priešgaisrinių, šildymo, šaldymo, 
vandentiekio ir nuotekų sistemų – projektavimas. Bus akcentuojama, kaip tinkamai pasiruošti modeliavimo 
procesui ir kokybiškai kurti sudėtingas inžinerines sistemas, atlikti jų analizę ir paruošti tikslią dokumentaciją per 
kiek įmanoma trumpesnį laiką. 

 

Kitos seminaro temos: 

 BIM perspektyvos Lietuvoje, atsižvelgiant į 
technologijų taikymo pokyčius Europoje 

 BIM diegimo žingsniai: optimaliausi perėjimo prie BIM 
technologijų būdai 

 BIM technologijų diegimo etapai 

 
 

VIETA:  Radisson Blu Hotel Lietuva, Gamma salė (Konstitucijos pr. 20, Vilnius) 

LAIKAS:  balandžio 2 d., trečiadienis, 9:00 - 12:00 

Į renginį įleidžiama nuo 8:30 

KAS KVIEČIAMI: ŠVOK inžinieriai, projektų vadovai, projektavimo įmonių vadovai 

DALYVIŲ SKAIČIUS: ribotas, registracija privaloma. 
 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA užpildant formą,   el. paštu  seminarai@aga-cad.lt   arba  telefonu           
(8 5) 23 98 111  iki  š. m.  kovo 31 d.  Registruodamiesi nurodykite  savo vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę, 
pareigas, tiesioginio telefono numerį ir el. pašto adresą. 

https://docs.google.com/forms/d/1DI8U-z5r_oz_BjVPdJ4SbMRSV3I8mxDt9jLgOFZf9SY/viewform
mailto:seminarai@aga-cad.lt
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Pastato inžinerinių sistemų projektavimas ir BIM: 
kodėl reikia, kaip veikia, kokia nauda 

 
Sudalyvaukite ŠVOK inžinieriams skirtame seminare ir sužinosite, kaip BIM taikymas keičia statybos pramonę, 

daro įtaką projektavimo efektyvumui bei darbų kokybei. 

 

SEMINARO PROGRAMA 

8:30 9:00 Dalyvių registracija 
 

I dalis – Kodėl BIM metodai reikalingi 

Pasaulinės pramonės kryptys su BIM. Europa – BIM taikymo lyderė. 

9:00 9:20 
Kas yra BIM ir jo reikšmė pastatų inžinerinių tinklų projektavime. Dažniausiai 
pasitaikančios problemos projektavimo metu. 
BIM Lietuvoje: dabartis ir ateities perpektyvos. Europietiškos BIM taikymo kryptys. 

II dalis – Kaip veikia BIM 

Realus pastato inžinerinių sistemų informacinis modeliavimas ir modelio valdymas. 
Gyvos demonstacijos metu bus atliekami pastato inžinerinių sistemų projektavimo darbai, 
inžinerinė analizė, energinė pastato analizė, geometrijos analizė (susikirtimų analizė), kiekių 
analizė, darbo brėžinių ruošimas ir kita. BIM ir išlaidų kontrolė. 

9:20 9:40 Modelio paruošimas sistemų modeliavimo darbams 

9:40 10:00 Praktinis pavyzdys 1: Vėdinimo sistemų modelio kūrimas 

10:00 10:20 Praktinis pavyzdys 2: Gaisro gesinimo sistemos 

10:20 10:30 Kavos pertraukėlė 

10:30 11:00 Praktinis pavyzdys 3: Šildymo sistemų modeliavimas 

11:00 11:10 Praktinis pavyzdys 4: Šaldymo sistemos 

11:10 11:20 Praktinis pavyzdys 5: Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos 

11:20 11:30 BIM bendradarbiavimas: jokių kliūčių 

III dalis – Pagrindiniai akcentai ir pokyčių nauda 

11:30 11:50 
BIM metodų ir įrankių diegimo žingsniai. Investicijų į inžinerinio projektavimo 
inovacijas grąža. 

11:50 12:00 Klausimai - atsakymai 
 

 
Seminaro pranešėjai: 

Jokūbas Vaišvila, AGA CAD programinės įrangos konsultantas, 
         energetikos inžinierius, ŠVOK projektuotojas 

Donatas Aksomitas, AGA CAD direktorius, CAD/BIM ekspertas 

Ina Kisielytė, AGA CAD pardavimų vadovė, PĮ licencijavimo specialistė 

 

RENGINYS VYKS balandžio 2 d., trečiadienį, 9:00 - 12:00 

Radisson Blu Hotel Lietuva, Gamma salėje (Konstitucijos pr. 20, Vilnius) 
  Registruokis >> 

https://docs.google.com/forms/d/1DI8U-z5r_oz_BjVPdJ4SbMRSV3I8mxDt9jLgOFZf9SY/viewform

