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Mokslo ir verslo bendradarbiavimas (2002-2012) - 10 metų patirtis

BIM JAU YRA TAIKOMAS LIETUVOJE 10 METŲ!
2002 metais buvo privačiomis lėšomis suburta statybos profesionalų iš mokslo ir 
verslo komanda bei pradėtos taikyti BIM technologijos Lietuvoje: 

• Dr. Vladimiras Popovas
• Dr. Virgaudas Juocevičius
• Saulius Mikalauskas
• Darius Migilinskas

Buvo gilinamasi į projektavimo ir statybos valdymo procesų racionalizavimą.
Pradėta nuo darbuotojų ir mokslininkų mokymų dirbti su programine įranga.

Analizuojant naudą ir rezultatus per 2003-2004 metus buvo nustatyta, kad
nepakanka mokėti dirbti su 3D (trimačiais) ir kitais skaitmeniniais
programiniais įrankiais. Būtina taikyti BIM koncepcija (Building Continium),
kaip naują vieningą projektavimo ir statybos projekto valdymo technologiją!
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Kas tai yra BIM (Building Information Modeling)?

BIM koncepcija, kaip nauja vieningą projektavimo ir statybos projekto valdymo
technologiją (pagal Building Continium sampratą) yra:

• Building (Pastato / statybos projekto)
t.y. Visas pastato gyvavimo ciklas

(Tai ne tik projektavimas…) 

• Information (Informacinis / informacijos)
t.y. Visa informacija apie pastatą ir jo gyvavimo ciklą

(Tai ne tik architektūriniai brėžiniai ar techninis projektas …)

• Modeling (Modelis / modeliavimas)
t.y. Pastato charakteristikos ir virtualus statybos, tiekimo bei kitų procesų  
atvaizdavimas (Process Simulation)

(Tai ne tik fizinių savybių įvertinimas …)
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Verslo ir mokslo bendradarbiavimas toliau buvo plėtojamas 2003-2005 metais.

Buvo suburta statybos profesionalų ir magistrantų grupė ir pradėta kurti vieninga
projektavimo ir statybos projekto valdymo technologija paremta BIM koncepcija.

Tikslas - išmokti valdyti ketvirtą dimensiją (laiką)
ir penktą dimensiją (pinigus).

Pradėtas Tipinių Elementų Klasifikatoriaus (TEK)
iš Tipinių elementų fragmentų (TE-F) duomenų
bazės (DB) kūrimas.

Kuriamas pirmas įrankis pritaikytas Lietuvos
statybos pramonės šakai pristatytas 2005 metais.



Grafinio-informacinio modelio kūrimo ir duomenų ryšių schema

Kompiuterinis pastato infomacinis modelis (statybos projekto informacijos modeliavimas)
ir duomenų bazių taikymas duomenų srautų valdyme
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BIM konferencija (2005)

2005 m. balandžio 26d.
Vilniuje buvo organizuota
pirmoji konferencija,
kurioje ne tik pristatytas BIM
(pastato informacinis modelis),
bet ir jo taikymas gamyboje
bei pasidalinta patirtimi su
Lietuvos statybos pramonės
šakos profesionalais.

Susidomėjimas buvo didelis,
tik mažai dalyvių tuo metu
taikė panašias technologijas!
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Pirmasis 3D modeliavimo eksperimentas Lietuvoje (2002)
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•Biurų pastatui Klaipėdoje projektuoti buvo pradėtos taikyti 3D su statinio
analize ir BIM technologijomis



Pirmais BIM projektas Vilniaus miesto savivaldybė (2003 - 2006)

Buvo projektuojama vieningoje aplinkoje ir 3D modelio kūrimas buvo sujungtas
su statinio analitiniais skaičiavimais, darbo brėžinių generavimu (pagal BIM).
Visa informacija kaupiama Ūkio valdymo DB (Facility Management galimybei).
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Pirmais BIM projektas Vilniaus miesto savivaldybė (2003 - 2006)

Tikslus informacinis 3D ir BIM modelis
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Vilniaus m. savivaldybės pastato informacinio modelio (BIM) 
informacijos valdymas

Pasivaikščiojimas po savivaldybe, susikirtimų-nesuderinamumų paieška
(„Clash control“), BIM ryšys su projektine medžiaga ir dokumentacija
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“MG Victoria” administracinis pastatas (2004-2005)

3D modelio panaudojimas inžineriniam parengimui ir 
valdymui
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„MG Victoria“ tipinio aukšto planas su konstrukcijų priskirimu

BIM privalumas –
komponentinis
ir parametrinis
modeliavimas
trimatėje aplinkoje.
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„MG Victoria“ Sąmatos automatizuotas sudarymas iš BIM
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„MG Victoria“ virtualiai laike statomas 3D modelis (4D)

(3D + grafikas = 4D)
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3D modelio panaudojimas statybos darbų technologiniam projektui 
ir statybos darbų organizavimui

“MG Victoria”
administracinis pastatas
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“LITEXPO” 6-tas parodų paviljonas (2004-2006)

• Buvo projektuojama vieningoje aplinkoje ir 3D modelio kūrimas buvo
sujungtas su statinio analitiniais skaičiavimais, darbo brėžinių generavimu.
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“KLAI-PET” plastikinių gaminių gamykla (2005-2008)

Preliminarus ir detalus modeliai
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“KLAI-PET” POLY&SSP montavimo darbų organizavimo schema

Iš 3D modelio
gauti plano ir
pjūvio vaizdai
(virtualus
kranų darbo
organizavimas)
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3D modelis statybos darbų organizavimo ir darbų technologijos 
projekte
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„KLAI-PET“ 4D Statybos darbų
organizavimo video vizualizacija
4D su kranais

Viso pastato statyba
(3D + grafikas = 4D)
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Nacionalinis stadionas Vilniuje (2007-2008)
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Administracinio pastato rekonstrukcija (2007-2008)

Architektų
vizualizacija ir
preliminaraus
3D modelio
sudarymas
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3D modelio panaudojimas statybos darbų technologiniam projektui 
ir statybos darbų organizavimui

“Gedimino 9”
administracinis
pastatas
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Problematika

BIM yra žinomas, projektavimo metu 3D vis plačiau naudojamas, bet jo
panaudojimas suskaidytas pagal statybos projekto dalyvių grupes:

• Architektai - vizualizacijai ir kartais daliniams kiekiams gauti,
t.y. naudoja projektų rengimui ir užsakovui parodyti vaizdelius;

• Konstruktoriai - analitiniams skaičiavimam ir modeliams,
t.y. naudoja projekto rengimui ir pasitikrinti arba greičiau konstrukcijoms
suskaičiuoti;

• Statybininkai, sąmatininkai ir technologai - ar jie naudoja?
Ką jie gali naudoti jei jie modelio negauna, o patys dažniausiai 3D nekuria.

Tai kur ta vieninga projekto tikslus siekianti racionaliai įgyvendinti projekto
komanda besidalinanti visa informacija pagal BIM koncepciją?
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VGTU KVC Kvalifikuoti specialistai turintys techninę ir programinę 
įrangą statybos aikštelėje
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Ar statybos vadovai ir techninės priežiūros
vadovai turi darbo priemonių?

Per 26 mėnesių tyrimą aprūpinimo
techninėmis ir programinėmis darbo

priemonėmis didėjimas yra labai mažas!

Brangūs kompiuteriai 1000-1500Lt?
Ar nėra nemokamų programų? 

Nėr laiko ir nenorim mokytis bei tobulėti?



Mokymai universitetuose – auginama nauja profesionalų karta

VGTU Statybos fakultete yra dėstomi „Skaitmeninės statybos“
ir BIM taikymo moduliai:

Statybos technologijos ir vadybos katedroje (technologams):
• Bakalaurams nuo 2011 metų „Automatizuotas statybų projektavimas“
• Magistrams nuo 2008 metų „Kompiuterinis projektavimas“

Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedroje (konstruktoriams) bei
Statybinės mechanikos katedroje (konstruktoriams):
• Magistrams nuo 2005 metų „Erdvinio modeliavimo sistemos“
• Magistrams nuo 2005 metų „Integruoto projektavimo sistemos“
• Magistrams nuo 2011 metų „Kompiuterinis projektavimas II“

• Kasmet „Skaitmeninės statybos“ ir „Kompiuterinio
projektavimo“ pagal BIM išmoksta virš 150 studentų!
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VGTU studentų darbai
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75%

25%

Teisingai konvertuoti 1308 elementai

Klaidingai konvertuoti 437 elementai



VGTU studentų darbai
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Apibendrinimai

• BIM – nėra konkreti programinė įranga. BIM – tai projektavimo technologija.
Kompiuterinės programos – tik jos realizacijos instrumentai, kurie pastoviai
vystomi ir tobulinami.

• Todėl neverta ieškoti panacėjos ar universalių “vaistų”. Programinės įrangos
pasirinkimas – tikslingumo klausimas. BIM programinę įrangą galima
skaidyti ir naudoti pagal užduotis ir poreikius.

• BIM – ne vienetinis pastato modelis ir ne vienetinė duomenų bazė.
Dažniausiai tai vieningas ir sudėtingas tokių modelių ir duomenų bazių
kompleksas, sukurtas naudojant skirtingas programas ir susietas šių programų
pagalba.

• BIM – tai pirmiausia 3D (trimatis arba erdvinis) modelis. Tačiau Tik 3D – tai
ne BIM. Tai dar ir papildoma informacija (objektų atributai ir parametrai),
kurią reikia surinkti, aprašyti, įvesti.

• 4D – 3D modelio atvaizdavimas ir modeliavimas laike.
• 5D – 4D modelio kokybinės išraiškos modeliavimas (dažniausiai pinigų).
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Išvados

• ŽINIOS YRA, PATIRTIS YRA, PRIEMONES YRA, POREIKIS YRA!

• BIM neveikia automatiškai. BIM technologija automatizuoja informacijos
surinkimo, apdorojimo, sisteminimo, saugojimo ir naudojimo procesą – tokiu
būdu automatizuodama visą objekto projektavimo, vykdymo ir valdymo
procesą.

• Pagrindine problema šiandien - tai vieningo standarto ir klasifikatoriaus
nebuvimas. Turi buti sukurta lanksti ir vieninga klasifikacinė sistema (darbai,
konstrukcijos, medžiagos, procesai ir pan.) vieningam, kokybiškam statybos
projekto dalyvių darbui bei išlaidų valdymui.

• Reikia valingo sprendimo ir įgyvendinimo centro bei juridinės-normatyvinės
bazės, o tada pilotinių projektų valstybės išlaidoms racionaliai valdyti.

• Teisinė bazė turi užtikrinti, kad visi projekto įgyvendinimo komandos dalyviai
(statytojas, projektuotojas, valdytojas ir rangovai) turėtų lygiavertes sąlygas
projekto kūrimo metu ir įgyvendinimo metu. Jie turi vieningai dirbti ir siekti
bendrų projekto tikslų! Teoriškai BIM tai užtikrina, belieka įgyvendinti 
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Ačiū už dėmesį! Klausimai...

Kontaktiniai duomenys:
Dr. Darius Migilinskas, 
VGTU Statybos fakultetas. Statybos technologijos ir vadybos katedros docentas
(Techninės priežiūros vadovas / Technologas)
Mob. tel. 8 614 16171
dariusmg@gmail.com

Dr. Vladimir Popov
VGTU Statybos fakultetas. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros docentas
UAB „INRE“ direktorius
vlad@inre.lt
Mob. tel. 8 699 35067 

Dr. Virgaudas Juocevičius
VGTU Statybos fakultetas. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros lektorius
virgaudas@eika.lt
Mob. tel. 8 698 27683 

Saulius Mikalauskas
UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“. Generalinis direktorius
saulius.mikalauskas@ses.lt
Mob. tel. 8 686 201 96
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