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BŪTINAS PASIRENGIMAS DALYKO STUDIJOMS: Matematika; Fizika; Taikomoji mechanika; Statybinės 

medžiagos; Specialioji ir kompiuterinė grafika; Pastatų konstrukcijos. 
 

Anotacija 

Dalyke supažindinama su pastatams keliamais esminiais reikalavimais, pastatus ir jų konstrukcijas veikiančių apkrovų 

skaičiavimo principais bei metodais. Formuojamos žinios apie plieninių, medinių, mūrinių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimo ypatumus, centriškai ir ekscentriškai tempiamų, gniuždomų ir lenkiamų elementų skaičiavimo principus. 

Nagrinėjamos plieninių, medinių ir gelžbetoninių konstrukcijų jungčių būdai bei jų projektavimo ypatumai. 

Supažindinama su plieninių sijų, sijynų, kolonų, metalinių karkasų tipais, jų skaičiuojamosiomis schemomis, skaičiavimo 

ypatumais bei šių konstrukcijų konstravimu. Nagrinėjama medinių laikančiųjų elementų (grebėstų, paklotų, ilginių, sijų, 

santvarų, arkų ir skliautų) projektavimo ir konstravimo ypatumai, medinių konstrukcijų patikimumo priemonės, jų 

apsauga nuo gaisro. Analizuojamos gelžbetoninių elementų pleišėjimo priežastys, plyšio pločio, deformacijų 

apskaičiavimo būdai. Supažindinama su pastatų gelžbetoninių konstrukcijų (sijų, perdangų, plokščių, kolonų, rėmų, 

pamatų) skaičiuojamosiomis schemomis bei skaičiavimo ypatumais. Supažindinama su statybinių konstrukcijų 

automatizuoto projektavimo pagrindais. 
 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos 

rezultatai 

Studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai 

Studento pasiekimų vertinimo 

metodai 

A.3. Žino statybinių 

medžiagų, gaminių 

savybes, panaudojimo sritis 

ir taiko pastatų 

projektavime ir statybos 

procese. 

A.3.1. Žino statybinių 

medžiagų, gaminių 

savybes, reikalingas 

pastato ir jo elementų 

stipriui bei standžiui 

užtikrinti. 

Teorinės medžiagos 

aiškinimas, techninės ir 

mokslinės literatūros 

studijavimas.  

Kontrolinis darbas (1, 2), 

egzaminas. 

A.3.2. Žino ir taiko 

statybinių konstrukcijų 

laikomosios galios 

nustatymo principus. 

Teorinės medžiagos 

aiškinimas, techninės ir 

mokslinės literatūros 

studijavimas. 

Kontrolinis darbas (1, 2), kursinio 

projekto rengimas, praktinio darbo 

(2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12) rengimas, 

egzaminas. 

D.1. Geba parengti 

konstrukcinę projekto dalį, 

parinkti optimalius statybos 

metodus, atsižvelgiant į 

statybos aplinką, estetinį ir 

architektūrinį aspektus, 

ekonominius veiksnius bei 

numatomas eksploatacijos 

sąlygas. 

D.1.1. Geba sudaryti 

skaičiuojamąsias pastato ir 

jo konstrukcijų schemas. 

 

Teorinis modeliavimas, 

uždavinių sprendimas, 

projektavimas, 

patikrinamieji 

skaičiavimai. 

Kontrolinis darbas (1, 2), kursinio 

projekto rengimas, praktinio darbo 

(2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12) rengimas. 

D.1.2. Geba nagrinėti 

projektavimo duomenis, 

apskaičiuoti konstrukcijas 

veikiančias apkrovas ir 

poveikius. 

Teorinis modeliavimas, 

uždavinių sprendimas, 

projektavimas, 

patikrinamieji 

skaičiavimai. 

Kontrolinis darbas (1, 2), kursinio 

projekto rengimas, praktinio darbo 

(1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12) rengimas 

bei gynimas,  egzaminas. 

D.1.3. Geba parengti 

neypatingos paskirties 

statinio konstrukcijų 

skaičiavimo projekto dalį. 

Teorinis modeliavimas, 

uždavinių sprendimas, 

projektavimas, 

patikrinamieji 

skaičiavimai, techninių 

brėžinių skaitymas ir 

braižymas. 

Kursinio projekto rengimas, 

praktinio darbo (2, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 12) rengimas. 

D.2. Taiko tarptautinius, 

Europos bei Lietuvos 

normatyvinius statybos 

techninius dokumentus, 

D.2.1. Taiko tarptautinius, 

Europos bei Lietuvos 

normatyvinius statybos 

techninius dokumentus 

Teorinis modeliavimas, 

uždavinių sprendimas, 

projektavimas, 

techninės literatūros 

Kursinio projekto rengimas, 

praktinio darbo (1 – 12) rengimas,  

egzaminas. 



standartus pastatų 

projektavimo bei statybos 

procese. 

neypatingos paskirties 

pastatų projektavime. 

studijavimas. 

D.4. Naudoja informacines 

technologijas, bazinę 

programinę įrangą, taiko 

kompiuterines programas 

pastatams projektuoti bei 

sąmatinei dokumentacijai 

parengti. 

D.4.1. Projektuoja 

nesudėtingas 

konstrukcijas bei parengs 

konstrukcinius brėžinius, 

naudojant naujausias 

informacines 

technologijas. 

Teorinis modeliavimas, 

uždavinių sprendimas, 

projektavimas, 

patikrinamieji 

skaičiavimai, techninių 

brėžinių skaitymas ir 

braižymas. 

Kursinio projekto rengimas, 

praktinio darbo (3, 4, 7, 8, 11, 12) 

rengimas. 

E.2. Geba perteikti 

informaciją, projektines 

idėjas bei jų sprendimo 

būdus specialistų ir ne 

specialistų auditorijoms. 

E.2.1. Geba diskutuoti 

konstrukcijų skaičiavimo 

klausimais, pagrįsti savo 

teiginius. 

Techninės bei 

mokslinės literatūros 

studijavimas, diskusija. 

Kursinio projekto pristatymas, 

praktinio darbo (1 – 12) 

pristatymas. 

E.4. Geba savarankiškai 

gilinti žinias, analizuoti,  

apdoroti informaciją, ją 

demonstruoti ir taikyti 

sprendžiant problemas bei 

priimant sprendimus. 

E.4.1. Geba savarankiškai 

gilinti žinias, ieškoti 

informacijos, ją apdoroti, 

analizuoti rengiant 

neypatingos paskirties 

statinio konstrukcijų 

skaičiavimo projekto dalį. 

Uždavinių sprendimas, 

projektavimas, 

patikrinamieji 

skaičiavimai, techninių 

brėžinių skaitymas ir 

braižymas. 

Kursinio projekto pristatymas, 

praktinio darbo (1 – 12) rengimas. 

E.4.2. Papildomos 

literatūros savarankiškos 

studijos. 

Priimtų sprendimų 

argumentuotas 

pagrindimas. 

Uždavinių sprendimas, 

projektavimas, 

patikrinamieji 

skaičiavimai, techninių 

brėžinių skaitymas ir 

braižymas. 

Kursinio projekto pristatymas, 

praktinio darbo (1 – 12) rengimas. 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 
S 

Iš viso 

val. 

T P K T P K 

1. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.         

1.1. Bendrieji pastatų konstrukcijų reikalavimai. 
Laikančiųjų statybinių konstrukcijų reikalavimai. 

1 - - 1 - - 3 4 

1.2. Pastatus ir jų konstrukcijas veikiančios apkrovos. 
Laikančiųjų konstrukcijų ribiniai būviai. Medžiagų 

charakteristinių ir skaičiuotinų reikšmių apskaičiavimas. 

Praktinis darbas Nr. 1. Apkrovų apskaičiavimas. 

Apkrovų suvedimas į Bentley STAAD.PRO V8I. 

1 1 - 0,5 1 0,5 5 7 

2. Metalinės  konstrukcijos.         

2.1. Plieninių konstrukcijų elementų skaičiavimas: 
Metalinių konstrukcijų medžiagos. Centriškai tempiamų ir 

gniuždomų elementų skaičiavimas. Lenkiamų metalinių 

elementų skaičiavimas. Ekscentriškai tempiamų ir 

gniuždomų elementų skaičiavimas.  

Praktinis darbas Nr. 2. Centriškai tempiamo, centriškai 

gniuždomo ir lenkiamo plieninio elemento skaičiavimas su 

Bentley STAAD.PRO V8I. 

4 3 - 1 2 4 5 12 

2.2. Plieninių konstrukcijų elementų sandūros: 

Suvirintieji sujungimai. Suvirintųjų sujungimų tipai, jų 

skaičiavimas. Varžtiniai sujungimai, jų skaičiavimas.  

Praktinis darbas Nr. 3. Suvirintojo sudurtinio ir 

užleistinio sujungimo skaičiavimas.  

2 3 - 1 2 2 6 11 

2.3. Sijos ir sijynai: Sijos apibūdinimas. Vientisinių sijų 

skaičiavimas. Sudėtinių sijų skaičiavimas. 

Montuojamosios jungtys. 

Praktinis darbas Nr. 4. Šalutinės vientisinės sijos 

skaičiavimas. Pagrindinės sudurtinės sijos skaičiavimas.  

2 3 - 1 2 2 5 10 

2.4. Kolonos: Kolonų tipai. Ištisinių kolonų skaičiavimas. 

Spragotinių kolonų skaičiavimas.  

Praktinis darbas Nr. 5. Centriškai gniuždomos ištįsinės 

kolonos skaičiavimas.  

1 3 - 0,5 2 1,5 6 10 

2.5. Metaliniai rėmai ir karkasai: Santvarų tipai. 1 - - 0,5 - 0,5 5 6 

https://www.youtube.com/watch?v=jf-fJsgdWks
https://www.youtube.com/watch?v=jf-fJsgdWks


Santvarų skaičiavimas ir modeliavimas su Bentley 

STAAD.PRO V8I. Santvaros mazgų konstravimas. 

Metaliniai rėmai. Daugiaaukščiai metaliniai karkasai. 

Skaičiuojamosios schemos.  

Kontrolinis darbas Nr. 1 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 temos). - 2 2 - - 4 4 8 

3. Medinės konstrukcijos.         

3.1. Medinių elementų skaičiavimas: Medžiagų 

skaičiuotinės charakteristikos, jų kūrimas Bentley 

STAAD.PRO V8I aplinkoje. Centriškai tempiamieji ir 

gniuždomieji elementai. Lenkiamieji elementai. 

Ekscentriškai tempiami ir gniuždomi elementai. Ribiniai 

liauniai. Klijuotinių elementų skaičiavimo ypatumai. 

Medinių konstrukcijų elementų tinkamumo ribinio būvio 

skaičiavimas. 

Praktinis darbas Nr. 6. Centriškai tempiamo, gniuždomo 

ir lenkiamo medinio elemento skaičiavimas su Bentley 

STAAD.PRO V8I. 

2 2 - 1 2 1 5 9 

3.2. Medinių konstrukcijų elementų jungčių tipai: 
Bendrieji nurodymai. Klijuotinės jungtys. Jungtys įkirčiu. 

Virbalinės jungtys. Jungtys plokšteliniais kaiščiais. Jungtys 

su ištraukiamomis vinimis ir medsraigčiais. Jungtys 

įklijuotaisiais metaliniais strypais.  

Praktinis darbas Nr. 7. Virbalinės jungties skaičiavimas. 

Jungties įkirčiu skaičiavimas.  

2 2 - 1 2 1 5 9 

3.3. Medinių konstrukcijų projektavimas: Grebėstai, 

paklotai, ilginiai ir sijos. Santvaros. Arkos ir skliautai. 

Konstrukcinės patikimumo priemonės. 

Praktinis darbas Nr. 8. Stogo laikančių konstrukcijų 

skaičiavimas su Bentley STAAD.PRO V8I. 

2 2 - 1 2 1 4 8 

Pasirengimas egzaminui - - - - - - 10 10 

4. Gelžbetoninės konstrukcijos.         

4.1. Konstrukcijų skaičiavimo ypatumai: Ribinis 

saugos būvis. Ribinis tinkamumo būvis. Poveikių 

skaičiuojamosios reikšmės. Skaičiuojamasis stipris. 

Gelžbetoninių konstrukcijų charakteristinių reikšmių 

kūrimas ir įvedimas Bentley STAAD.PRO V8I aplinkoje. 

Gelžbetonio teorijos ir konstravimo pagrindai: 
Medžiagų savybės. Gelžbetoninių elementų konstravimas. 

Lenkiamų elementų konstravimas. Plokštės. Sijos. 

Išilginės armatūros nutraukimas. Gniuždomų elementų 

konstravimas. Tempiamų elementų konstravimas. 

Apsauginis betono sluoksnis. 

Kursinis projektas. Apkrovų skaičiavimas. 

4 2 - 1 1 4 2 8 

4.2. Lenkiamųjų elementų stiprio skaičiavimas: 
Stačiakampio skerspjūvio lenkiamo gelžbetoninio 

elemento skaičiavimas su Bentley STAAD.PRO V8I. 

Tėjinio skerspjūvio lenkiamo gelžbetoninio elemento 

skaičiavimas. Dvitėjo skerspjūvio lenkiamo gelžbetoninio 

elemento skaičiavimas. Elementų įstrižųjų pjūvių stiprumo 

skersinių jėgų atžvilgiu apskaičiavimas. Gelžbetoninių 

elementų įstrižųjų pjūvių stiprumas lenkimo momento 

atžvilgiu.  

2 3 - 0,5 1 3,5 3 8 

4.3. Gelžbetoninių elementų pleišėjimo ir deformacijų 

skaičiavimas: Pleišėjimo priežastys. Gelžbetoninių 

elementų plyšių atsiradimo apskaičiavimas. Gelžbetoninių 

elementų plyšių atsivėrimo apskaičiavimas. Įstrižųjų plyšių 

atsivėrimo apskaičiavimas. Gelžbetoninių konstrukcijų 

elementų deformacijų apskaičiavimas.  

1 2 - 0,5 1 1,5 6 9 

4.4. Gniuždomų ir tempiamųjų elementų 

skaičiavimas: bendrieji gelžbetoninių elementų 

statmenojo pjūvio stiprumo apskaičiavimo nurodymai. 

Centriškai tempiamųjų elementų apskaičiavimas. 

Stačiakampio ir žiedinio skerspjūvio ekscentriškai 

gniuždomųjų elementų apskaičiavimas. Glemžimo 

apskaičiavimas.  

Praktinis darbas Nr. 9. Gniuždomo stačiakampio 

2 3 - 0,5 1 3,5 3 8 

https://www.youtube.com/watch?v=jf-fJsgdWks
https://www.youtube.com/watch?v=jf-fJsgdWks
https://www.youtube.com/watch?v=jf-fJsgdWks
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skerspjūvio elementų išilginės armatūros skaičiavimas su 

Bentley STAAD.PRO V8I. Tempiamo stačiakampio 

skerspjūvio elementų išilginės armatūros skaičiavimas su 

Bentley STAAD.PRO V8I.  

4.5. Laikančiųjų konstrukcijų sandūros. Kolonų 

sandūros. Kolonų ir rygelių sandūros. Sienų sandūros. 

Racionaliųjų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo 

pagrindai. Racionalių lenkiamųjų gelžbetoninių elementų 

skaičiavimas. Racionalūs išankstiniai armatūros įtempiai. 

Skerspjūvio geometriniai rodikliai.   

1 - - 0,5 - 0,5 3 4 

4.6. Pastatų perdangos, jų skaičiavimas. Sijinės 

monolitinės perdangos, skaičiavimo ir armavimo ypatumai 

Bentley STAAD.PRO V8I aplinkoje. Besijinės perdangos, 

skaičiavimo ir armavimo ypatumai. Surenkamosios 

plokštės. Briaunuotosios ir tuštymėtosios perdangos 

plokštės, jų armavimo schemos. 

Gelžbetoniniai rėmai ir karkasai. Vienaukščiai rėmai. 

Vienaukščių karkasinių pastatų konstrukcinės schemos. 

Ryšių išdėstymas. Gelžbetoninių kolonų armavimas. 

Kolonų gembės ir jų armavimas. Daugiaaukščiai rėmai. 

Visuomeninių pastatų karkasai. Pramoninių pastatų 

karkasai. 

2 - - 0,5 - 1,5 3 5 

4.7. Gelžbetoninių pastatų konstrukcijos, jų 

skaičiavimas. Juostinių pamatų skaičiavimas. Armavimo 

ypatumai. Atskirų sekliųjų pamatų konstravimas. 

Dviatramės sijos skaičiavimas su Bentley STAAD.PRO 

V8I. Daugiaatramės sijos skaičiavimas. Kolonų 

skaičiavimas su Bentley STAAD.PRO V8I.  

1 - - 1 - - 1 2 

5. Mūrinės konstrukcijos.         

5.1. Mūrinių konstrukcijų projektavimo pagrindai: 
Medžiagos. Skaičiuojamosios mūro charakteristikos.  

2 - - 1 - 1 2 4 

5.2. Mūrinių konstrukcijų elementų skaičiavimas 

pagal saugos ribinių būvių reikalavimus: Centriškai 

gniuždomieji elementai. Ekscentriškai gniuždomieji 

elementai. Įstrižas gniuždymas. Glemžimas. Lenkiamieji 

elementai. Centriškai tempiamieji elementai. Kerpamieji 

elementai. Sluoksniuotas mūras. Armuotosios mūrinės 

konstrukcijos. 

Praktinis darbas Nr. 10. Centriškai gniuždomo 

nearmuoto mūrinio skaičiavimas.   

1 2 - 0,5 1 1,5 4 7 

5.3. Mūrinių konstrukcijų skaičiavimas pagal 

tinkamumo ribinių būvių reikalavimus.  

Praktinis darbas Nr. 11. Necentriškai gniuždomų 

mūrinių parametrų skaičiavimas.  

1 2 - 0,5 1 1,5 3 6 

Kontrolinis darbas Nr. 2 (5.1, 5.2, 5.3 temos). - 2 2 - - 4 4 8 

6. Kompiuterinis statybinių konstrukcijų skaičiavimas. 

Praktinis darbas  Nr. 12. Automatizuotas statybinių 

konstrukcijų projektavimas su Bentley STAAD.PRO V8I.  

5 14 2 1 4 16 8 29 

Kursinis projektas - 17 3 - 7 13 10 30 

Pasirengimas egzaminui - - - - - - 8 8 

Bendras valandų skaičius 40 68 9 16 32 69 123 240 
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartojimas.  

Apkrovų pasiskirstymo į statybinės konstrukcijas apskaičiavimas. 

Skaičiuojamųjų schemų sudarymas ir parinkimas. 

Statybinių konstrukcijų bei jų elementų geometrinių parametrų parinkimas. 

Respublikinių bei Europinių standartų taikymas konstrukcijų projektavimui. 

Kursiniame projektavime pademonstruoti pažintiniai bei analitiniai gebėjimai  ir įgūdžiai. 

Kompiuterinių projektavimo programų taikymas. 

Kursiniame projektavime pademonstruoti projektavimo gebėjimai  ir įgūdžiai. 

Gebėjimas argumentuoti priimtus sprendinius. 

Papildomos literatūros savarankiškos studijos 
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Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas.  

IKV=


n

i 1

 Xi × ki, 

kur: 

n - tarpinių atsiskaitymų skaičius, 

Xi - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, 

Xi - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svartiniai koeficientai. 

 

IKV = 0,7X1 + 0,3X2 

I semestras 

X1 – 1 kontrolinio (0,2), 8 praktinių darbų (0,8) įvertinimo vidurkis.  

X2 -  egzamino įvertinimas. 

II semestras 

X1 – 1 kontrolinio (0,2), 4 praktinių (0,3), kursinio projekto (0,5) darbų įvertinimo vidurkis.  

X2 -  egzamino įvertinimas. 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose miesto 

bibliotekose 

1. JANICKAS A. (2000). Gelžbetonio konstrukcijos. Technologija, 

Kaunas. 
2 - 

2. MARČIUKAITIS G. ir kt. (2007). Gelžbetoninių konstrukcijų 

apskaičiavimas pagal euronormas. Technika, Vilnius. 
18 - 
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