
 

 

Projektavimo procesų ir dokumentų valdymo automatizavimas 
architektūros, statybos, infrastruktūros ir gamybos srityse 
Darbo našumo didinimas 

 

 

Architekto kūrybos objektas – ne tik meninė forma, bet ir ilgalaikė socialinė, kultūrinė vertė. Pastato projektavimo stadija 
lemia architektūros kokybę ir visą projekto vertę, todėl architektui tenka itin didelė atsakomybė. Kuriant nekilnojamojo turto 

projektą turi dalyvauti visa projekto komanda, tačiau architektas yra šios komandos ansamblio dirigentas. Jo užduotis – 
formuoti kokybišką aplinkos erdvę. 

Ar žinote, kaip jau projektuojant pastatą išvengti ne tik projektavimo, bet ir statybos klaidų? Kaip pasiekti, kad visi projekto 
dalyviai sklandžiai bendradarbiautų tarpusavyje ir sklandžiai dalytųsi projekto informacija? Visa tai įmanoma. 

Kurti optimalius architektūrinius sprendimus padeda BIM sistemos taikymas. 

 

Gerbiami architektai, 

Kviečiame į nemokamą seminarą, skirtą apžvelgti BIM sistemos praktinio pritaikymo įtaką architektų darbui. Seminaro 
metu pristatysime BIM galimybes ir įrankius, naudotinus įvairiems architektūriniams projektams kurti. 

BIM reikšmė architekto darbo kokybei 

Renginio metu bus atliekama reali BIM projekto kūrimo simuliacija: 
demonstruojama BIM projekto kūrimo eiga atkreipiant dėmesį į tai, kokius darbo etapus galima atlikti greičiau, lyginant 
su įprastomis CAD programomis. Pamatysite, kaip kurti kokybišką statinio projektą, sėkmingai organizuoti projekto 
įgyvendinimo etapus ir lengvai tvarkyti visą projekto informaciją. 

Seminaro PAGRINDINĖS TEMOS: 

 BIM įtaka architektūros objektų kūrimui ir 
įgyvendinimui – kokias problemas BIM padeda 
spręsti, projektavimo metodų vystymosi 
tendencijos. 

 „Revit LT“ – BIM įrankis, pritaikytas nedidelėms 
projektavimo įmonėms. 

 „Revit Architecture“ – pažangiausia BIM 
programinė įranga architektams, dirbantiems 
komandoje. „Revit Architecture 2015“ naujovės. 

 „AGA CAD Revit“ – kas tai?  AGA CAD priedais papildytos 
„Revit“ programos galimybių pristatymas. 

      Ar žinote, kad visame pasaulyje populiarūs plėtiniai 
pagreitina ir supaprastina darbą su „Autodesk Revit“? 
Pamatykite galimybes priedų, kuriuos AGA CAD klientai 
Lietuvoje gali gauti nemokamai. 129 pasaulio šalys ir virš 8,500 
licencijų naudotojų – sukaupta patirtis, kuria pasirengę dalintis. 

 Pastatų energinė analizė – patogiausi ir lengviausi būdai, 
kaip ją atlikti. 

 Realių architektūrinių BIM projektų Lietuvoje pavyzdžiai. 

 

Data: 2014 m. birželio 11 d., trečiadienis 

Laikas: 10:00-14:00. Registracijos pradžia 9.40 

Vieta: LITEXPO konferencijų salė 5.3 (Laisvės pr. 5), Vilnius 

Seminaras nemokamas, registracija BŪTINA! 

Daugiau informacijos telefonu (8~5) 23 98 111. 

 

REGISTRUOTIS į seminarą prašome iki birželio 9 d. užpildant registracijos formą internete arba el. paštu 
seminarai@aga-cad.lt (nurodykite vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę, tel. nr., naudojamą projektavimo programą). 

 

Seminare patirtimi bei patarimais dalinsis: 

Renata Jočienė, AGA CAD projektų vadovė,  sertifikuota „Autodesk Revit 
Architecture“ profesionalė 
Jokūbas Vaišvila, BIM programinės įrangos konsultantas,  pastatų energetikos 
specialistas 
Donatas Aksomitas, AGA CAD direktorius, BIM/CAD ekspertas 

 

https://docs.google.com/forms/d/1w-bWk_FEn-c9KUQr9xRZD8SeC6d3njRruQw-hgTsyh4/viewform
mailto:seminarai@aga-cad.lt

