
 

 
Darom BIM!  Koja kojon su BIM pradedančiaisiais ir profesionalais! 
BIM procesų diegimas ir konsultacijos.  CAD BIM programinė įranga  
ir mokymai. Našumo didinimo sprendimai. 
 

 

 

Kvietimas į nemokamą seminarą KAUNE 

BIM Lietuvoje. Kaip pereiti prie BIM be streso? 

 

Turbūt teko girdėti, kad BIM technologijos – neišvengiami projektuotojų darbo įrankiai. Kažkada pieštukus ir 
liniuotes pakeitusias CAD programas pamažu išstums pažangesnės BIM technologijos.  Kodėl?  Todėl, kad BIM, 
t.y. integruotas projektavimas, gamyba ir statyba, yra raktas į sėkmingą statybų įgyvendinimą. 

Pastebėjus BIM teikiamą naudą, 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamente priimta Europos Sąjungos Viešųjų pirkimų 
direktyva 2014/24/ES (angl. European Union Public Procurement Directive, EUPPD), pagal kurią į viešųjų pirkimų konkursų 
sąlygas reikia įtraukti BIM reikalavimus. 

Taigi, nuo 2016 metų Europos Sąjungoje BIM projektai – privalomas dalykas konkurencingų ir inovatyvių 
projektuotojų veikloje. Tad jau dabar reikia ruoštis pereiti prie darbo su BIM technologijomis. Kaip tai padaryti 
kuo lengviau ir mažesnėm sąnaudom, KVIEČIAME sužinoti seminare, kuriame aptarsime: 

 kokie pokyčiai laukia Lietuvos projektuotojų: kaip BIM keičia statybos pramonę ir kaip su tais pokyčiais suspėti; 

 kokios BIM technologijų galimybės ir kodėl jos suteikia konkurentinį pranašumą; 

 kokių investicijų reikia pereinant nuo CAD prie BIM. 

SEMINARAS SKIRTAS: architektams, interjerų kūrėjams, konstruktoriams, ŠVOK inžinieriams, rangovams, 
projektų vadovams ir projektavimo įmonių vadovams. 

 

VIETA:  viešbučio „Verslo lyderių centro“ (BLC) konferencijų salės  (K. Donelaičio g. 62, Kaunas) 

LAIKAS:  gruodžio 11 d., ketvirtadienis, 9:00 - 12:30.    Į renginį  įleidžiama nuo 8:30 

DALYVIŲ SKAIČIUS:    ribotas, būtina išankstinė registracija. 

 

Renginys vyks dvejose salėse: 

- vienoje laukiami CAD programas naudojantys projektuotojai – jiems bus pristatoma, kaip galima kuo lengvesniu 
keliu pereiti prie BIM, kaip pradėti ir užbaigti projektą naudojant BIM programinę įrangą; 

- kitoje salėje laukiami turintys patirties BIM programų naudotojai – seminaro metu jie sužinos, kaip padidinti darbo 
greitį, kokios papildomos BIM programų galimybės, 3D modelio ypatybės, kaip dirbti su skanuota informacija, atlikti 
energinę analizę ir pan. 

 

SEMINARO   DALYS 

CAD programų naudotojams BIM programų naudotojams 
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 Projektavimo įmonių vadovams 

9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 11:20 – 12:30 

Kaip su BIM technologijom 
pradėti  ir sėkmingai užbaigti 

projektą 

Kaip padidinti modeliavimo galią: 
darbo greitis, komandinio darbo metodai, 
nestandartinių situacijų sprendimo būdai 

ir kitos našumo paslaptys 

BIM darbo principų diegimas įmonėje: 
kada, kaip ir kiek tai kainuoja 

 
>>   REGISTRUOKITĖS   >> 

 

Išsami  renginio  PROGRAMA  -  kitame  lape 

https://docs.google.com/forms/d/18auPIwvB8U-H29-89y_aq67g0tMI0nYQAKCzpVxdr_s/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1kM07pVV382gBg8pboaY0RC_DYtCiDd-JoKCI9GZPSOM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/10DSr0lp9B2BXAXtjCGXUsggy6D-8kJcKpJ4EO4sCs4A/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1NsZiBjiPUxWBG_Npr7FiZOOj9Nx5g2evOnV82MsfttY/viewform?c=0&w=1
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BIM Lietuvoje. Kaip pereiti prie BIM be streso? 
Seminaro PROGRAMA 

   8:30 – 9:00   Registracija 

9:00 Pasisveikinimo kalba - įžanga: Statybos sektoriaus pokyčių tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje 

CAD programų naudotojams:   Kaip su BIM technologijom pradėti  ir sėkmingai užbaigti projektą 

9:10 BIM nauda architektui. Kokius BIM įrankius rinktis pagal projektavimo įmonės dydį ir veiklos pobūdį 

Bus demonstruojama, kaip lengvai ir greitai sukurti BIM modelį nuo idėjos iki techninio projekto spausdinimo, 
kaip projektą vaizdžiai pateikti užsakovui. Skirtumai tarp „Revit LT“ ir „Revit Architecture“. 

Pranešėjas – Andrius Bialyj, architektas / “Revit Architecture” specialistas 

9:45 Statinių konstrukcijų projektavimas naudojant BIM programinę įrangą 

Įvairių pastato konstrukcijų modeliavimas skaitmeniniame pastato modelyje, kitos BIM technologijų galimybės: 
konstrukcijų analizavimas, skaičiavimas. Sužinosite, kaip BIM programinė įranga gali pakeisti konstruktorių 
kasdieninio darbo įpročius, darbo našumą, projekto kainą ir kt. 

Pranešėjas - Valensas Balsevičius, inžinierius konstruktorius / „Revit Structure“ specialistas 

10:20 Įvairių inžinerinių sistemų modeliavimas skaitmeniniame pastato modelyje 

ŠVOK specialistai bus supažindinti su BIM technologija, kaip paruošti inžinerinių tinklų BIM projektą, atlikti 
energinę ir kitas analizes, skaičiavimus bei simuliacijas. 

Pranešėjas - Jokūbas Vaišvila, ŠVOK inžinierius / „Revit MEP“ specialistas 

BIM programų naudotojams:   Patarimai, kaip padidinti modeliavimo galią: darbo greitis, komandinio darbo 

metodai, nestandartinių situacijų sprendimo būdai ir kitos našumo paslaptys 

9:10 Skaitmeninio modelio panaudojimas susikirtimų paieškai, tikslių kiekių skaičiavimui, sprendimų priėmimui 

Inžinerinių sistemų susikirtimų su architektūriniais ar konstrukciniais elementais paieška ir sprendimo būdai. 
Inžinerinių sistemų sudėtinės dalys ir tvirtinimo detalės. Tikslūs kiekių skaičiavimai. 

Pranešėjas - Jokūbas Vaišvila, ŠVOK inžinierius / „Revit MEP“ specialistas 

9:45 Kaip architektūrinį BIM modelį sukurti greičiau ir gražiau pateikti: patarimai ir triukai 

Pagrindiniai reikalavimai architektūriniam BIM modeliui: kaip teisingai modeliuoti, kad tiktų konstruktoriui ir 
inžinieriui. Energinė analizė ankstyvoje projektavimo stadijoje – ar verta? Naudingos „Revit Architecture 2015“ 
naujovės. Kaip pateikti BIM modelį ne „Revit“ aplinkoje? Nemokami ir papildomi „Autodesk“ įrankiai. 

Pranešėja – Renata Jočienė, architektė, sertifikuota „Autodesk Revit“ profesionalė  

10:20 Kaip panaudoti pastato informacinį modelį projektuojant statinių konstrukcijas: platesnės galimybės 

Projektavimo darbų valdymas ir našumo didinimas, komandinio darbo koordinavimas. Konstrukcijų eksportas į 
IFC standartą, skaičiavimo ir modeliavimo programų sąsąjos. Metalinių konstrukcijų detalus projektavimas. 

Pranešėjas - Valensas Balsevičius, inžinierius konstruktorius, „Revit Structure“ specialistas 

11:00 – 11:20   Kavos pertrauka 

Projektavimo įmonių vadovams:   BIM darbo principų diegimas įmonėje: kada, kaip ir kiek tai kainuoja 

11:20 Skaitmeninės statybos iniciatyvos įtaka Lietuvos statybos pramonei.  Pranešėjas – dr. Vaidotas Šarka 

11:35 Projektavimo įmonės „know-how“ svarba ir valdymas. Kaip kaupti ir išsaugoti geriausią projektavimo patirtį? 
Pranešėjas - Donatas Aksomitas 

11:50 Investicijos į BIM technologijas ir jų atsipirkimo grąža.  Pranešėja – Ina Kisielytė 

12:05 Projektų valdymas besikeičiančioje aplinkoje. Kaip valdyti projektus kai keičiasi užsakovo poreikiai? 
Pranešėjas - Donatas Aksomitas 

12:30 Klausimai – atsakymai. Seminaro pabaiga 
 

 

>>   REGISTRUOKITĖS   >> 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NsZiBjiPUxWBG_Npr7FiZOOj9Nx5g2evOnV82MsfttY/viewform?c=0&w=1
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Seminaro metu patirtimi bei patarimais dalinsis šie pranešėjai: 

 

Renata Jočienė  

UAB „AGA CAD“ projektų vadovė 

Sertifikuota „Autodesk Revit Architecture“ profesionalė 

 

Jokūbas Vaišvila 

UAB „AGA CAD“ BIM programinės įrangos konsultantas 

„Autodesk Revit MEP“ specialistas 

ŠVOK inžinierius 

 

 

Valensas Balsevičius 

UAB „AGA CAD“ BIM programinės įrangos konsultantas 

„Autodesk Revit Structure“ profesionalas 

Inžinierius konstruktorius, UAB „STRUCTUS“ konstrukcijų projektų dalies vadovas 

  

Andrius Bialyj 

UAB „AGA CAD“ BIM programinės įrangos konsultantas 

„Autodesk Revit Architecture“ specialistas 

Architektas 

 

Ina Kisielytė 

UAB „AGA CAD“ pardavimų vadovė 

 

 

Donatas Aksomitas 

UAB „AGA CAD“ direktorius 

VšĮ „Lieknos statybos instituto“ CAD/BIM ekspertas 

VšĮ „Skaitmeninės Statybos“ Nacionalinio klasifikatoriaus struktūros, kodavimo sistemų kūrimo ir 
vystymo, integracijos ES ir suderinamumo darbo grupės vadovas 

 

Dr. Vaidotas Šarka 

UAB „InnoBIM“ direktorius 

VšĮ „Skaitmeninės Statybos“ Regioninio bendradarbiavimo BIM vystymui darbo grupės vadovas 

 

Maloniai  kviečiame: 

>>   REGISTRUOKITĖS   >> 

Lauksime  Jūsų  seminare  KAUNE ! 

VIETA:  viešbučio „Verslo lyderių centro“ (BLC) konferencijų salės  (K. Donelaičio g. 62, Kaunas) 

LAIKAS:  gruodžio 11 d., ketvirtadienis, 9:00 - 12:30.    Į renginį  įleidžiama nuo 8:30 

https://docs.google.com/forms/d/1NsZiBjiPUxWBG_Npr7FiZOOj9Nx5g2evOnV82MsfttY/viewform?c=0&w=1

