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BUILDING BIM TOGETHER 

Laikas  2019 lapkričio 14 d. 

„BIMLINK 2019“ PROGRAMA 

09:00 - 09:30 Dalyvių registracija ir pasitikimo kava 

09:30 - 09:40 Konferencijos atidarymas 
 

I dalis. Ko tikėtis 2020-aisiais ir vėliau? (5.1 salėje) 

09:40 - 10:05 BIM reikšmė statybos sektoriui. Aplinkos ministerijos siekiai 
Maždaug pusė visų žaliavų sunaudojama statybose. Norint išvengti pasaulinės išteklių krizės ir 
mažinti klimato kaitą, statybų pramonėje reikia pokyčių. Vienas iš tokių - kuriant, finansuojant, 
statant, naudojant pastatus ir perdirbant statybos gaminius turi būti pilnai išnaudotas BIM 
potencialas. Kokie yra LR Aplinkos ministerijos tikslai ir uždaviniai siekiant prisidėti prie statybų 
sektoriaus skaitmeninės transformacijos Lietuvoje? 
Dainius Čergelis, LR Aplinkos ministerija 

10:05 - 10:30 Statybinių medžiagų antrinio panaudojimo praktika ir galimybės 
Didėjant gamtos išteklių naudojimui ir taršos mastams svarbu ne tik kurti, bet ir saugoti. Kaip 
statybų pramonės atstovai gali prisidėti prie žiedinės ekonomikos plėtros ir tvarios aplinkos 
kūrimo? Gerieji pavyzdžiai iš Lietuvos ir užsienio. 
Prof. dr. Jolita Kruopienė, KTU Aplinkos inžinerijos institutas 

10:30 - 10:50 I - svarbiausia BIM raidė 
Klasifikavimas - bendra komunikacijos kalba kokybiškam projekto valdymui.  
Donatas Aksomitas, UAB „AGA CAD“ 

10:50 - 11:10 BIM projektų kokybės lygis. BIM ar 3D ? 
Į ką reikia atkreipti dėmesį, kalbant apie BIM projektų kokybę? Kaip sukurti projektą, kurį tikrai 
galima įvardinti kaip BIM? Pranešimas apie projektų vertinimo kriterijus ir didžiausias klaidas. 
Doc. dr. Vaidotas Šarka, VGTU, UAB „InnoBIM“ 

11:10 - 11:50 Plenarinė diskusija 
BIM 2020 - kaip pasiruošę? 

11:50 - 12:30 Pietūs 
 

II dalis. Praktiniai pranešimai 3-ose salėse 
 

5.1 - 3D salė 
Projektuotojams 

5.3 - nuo 3D iki 6D 
Visiems projekto dalyviams 

5.2 - 7D salė 
NT valdytojams 

12:30 - 12:50 BIM elementų bibliotekos – 
jungtis tarp gamintojų ir BIM 
projekto kūrėjų 
Aleksandras Šeža, UAB „AGA 
CAD“ 

Sandarumo užtikrinimas 
energiškai efektyviuose 
pastatuose. Iššūkiai, dažniausiai 
daromos klaidos, pažangūs 
technologiniai sprendimai 
Martynas Ramonas, UAB „Pasyvūs 
pastatai“ 

Esamo NT skaitmeninė 
inventorizacija - kas 
tai, kam ir kaip? 
Donatas Aksomitas, 
UAB „AGA CAD“ 

13:00 - 13:20 Kaip lengvai išspręsti 
pastatams artimos 
infrastruktūros projektavimo 
uždavinius? 
Jonas Gražys, MB 
„Kompiuterinio projektavimo 
ekspertai“ 

Kaip paruošti BIM modelį, siekiant 
užtikrinti pastato sandarumą? 
Andrius Bialyj, UAB „AGA CAD“ 

Skaitmeninė 
dokumentacija čia ir 
dabar 
Jonas Varnas, UAB 
„SmartOffice“ 

13:30 - 13:50 Vaistas nuo galvos skausmo 
ir rutinos – „Dynamo“ 
Vladislavas Razvadovskis, 
UAB „AGA CAD“ 

Projekto vykdymo laiko ir sąnaudų 
valdymas (4D ir 5D): daugiau 
tikslumo, mažiau popierizmo 
Nerijus Filipavičius, UAB „SBS 
Group“ 

Tikslaus skaitmeninio 
3D modelio kūrimas iš 
skenuotų duomenų 
Tautvydas Maslauskas, 
UAB „AGA CAD“ 

14:00 - 14:20 Skaitmeninės gaminių 
informacijos paruošimas. 
Kaip pataikyti į dešimtuką? 
Dainius Gudavičius, UAB 
„Engman Arccon” 

Nepertraukiamas duomenų 
srautas ir sklandus projekto 
koordinavimas - kaip suderinti? 
Tautvydas Maslauskas, UAB „AGA 
CAD“ 

Statinio eksploatacinis 
AIM modelis pastatų 
ūkio valdyme 
Donatas Aksomitas, 
UAB „AGA CAD“ 

14:30 - 15:00 Kavos pertrauka 
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BUILDING BIM TOGETHER 

 III dalis. Praktiniai pranešimai 5.1 salėje 

15:00 - 15:35 Perdegimas darbe. Kaip jo išvengti? 
Prof. dr. Eugenijus Laurinaitis 

15:35 - 16:00 Realaus BIM projekto sėkmės istorija 
Išskirtinis BIM projektas, kuriame panaudotas novatoriškas, glaudus bendradarbiavimas ir atviras 

požiūris į BIM. 
Tomas Gudaitis, Mindaugas Daugėla, UAB „Projektai ir Co“ 

16:00 - 16:30 7D. Kas toliau? 
Statybos pramonės atstovai gerai žino, ką reiškia dimensijos nuo 3D (geometrijos) iki 7D (NT 
valdymo). Tačiau technologijų raida jau praplėtė BIM dimensijas iki 8D, 9D ir 10D. Kokia jų 

reikšmė projektų įgyvendinime? 
Liudas Galdikas, UAB „Baltic Engineers“ 

16:30 - 17:15 Plenarinė diskusija 
„To BIM or not to BIM“ 

 


