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Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
Struktūra*** Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

BS P 
Nuolatinė (NL)  18 18 4 40 

80 3E 
Ištęstinė (I) 10 8 22 40 

*Dalyko grupė: BS – bendrieji studijų dalykai; SK – studijų krypties dalykai. 
**Dalyko tipas: P – privalomas dalykas; A – pasirenkamas (alternatyva), LP – laisvai pasirenkamas dalykas. 

***Struktūra: T – teorija; P – seminarai, praktikumai, laboratoriniai darbai;  K – konsultacijos; S – savarankiškas darbas.  

 

BŪTINAS PASIRENGIMAS DALYKO STUDIJOMS:  Fizika; Statybinės medžiagos; Pastatų konstrukcijos; 

Inžinerinės pastatų sistemos; Statybos darbų technologija; Statybos ekonomika. 
 

Anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti žinių apie pastato fizinio ir moralinio nusidėvėjimo kriterijus, eksploatacijos metu 

atsirandančius defektus bei jų atsiradimo priežastis, modernizavimo būdus.  Dalyke analizuojama šiuolaikinės pastatų 

modernizavimo technologijos samprata, jos raidos etapai, uždaviniai, pagrindinės veiklos sritys, darbų organizavimo 

sudėtingumas, pastatų renovacijos ir remonto perspektyvos. Nagrinėjama pastatų fizinio ir moralinio nusidėvėjimo 

kriterijai; eksploatacijos metu atsirandantys svarbiausi pastatų ir jų konstrukcijų pažeidimai bei jų atsiradimo priežastys. 

Išmokoma parinkti ir taikyti modernizavimo technologijas, apskaičiuoti darbų apimtis, įvertinti darbų kokybę, organizuoti 

darbus bei numatyti saugius darbo metodus. Dalykas dėstomas vieną semestrą. 

 

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 medžiagas, 

gaminius ir jų savybes  pastatų 

modernizavimo darbų atlikimui. 

 

 

Teorinės medžiagos 

aiškinimas, diskusijos, 

praktiniai darbai,  mokymosi 

medžiagos studijavimas 

virtualioje mokymo 

aplinkoje Moodle. 

Kontrolinis darbas (1, 

2), praktinio darbo (2, 

3, 4) rengimas ir 

gynimas, 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 įvertinti pastatų 

defektus, numatyti pastatų 

modernizavimo technologijas.  

 

Teorinės medžiagos 

aiškinimas, praktiniai darbai, 

mokymosi medžiagos 

studijavimas virtualioje 

mokymo aplinkoje Moodle. 

 

Kontrolinis darbas (1, 

2), praktinio darbo (2, 

3, 4) rengimas ir 

gynimas, egzaminas. 

 

D.2. Taiko tarptautinius, 

Europos bei Lietuvos 

normatyvinius statybos 

techninius dokumentus, 

standartus pastatų 

projektavimo bei statybos 

procese. 

D.2.1. Taiko normatyvinius 

statybos techniniais 

dokumentus, 

reglamentuojančius pastatų 

modernizavimo darbus.  

Teorinės medžiagos 

aiškinimas, diskusijos, 

dokumentų analizė, 

praktiniai darbai,  

mokymosi medžiagos 

studijavimas virtualioje 

mokymo aplinkoje Moodle. 

Kontrolinis darbas (1, 

2), praktinio darbo (1, 

2, 3, 4) rengimas ir 

gynimas, egzaminas. 

 

D.3. Planuoja ir organizuoja 

statybos eigą, užtikrinant 

kokybišką darbų atlikimą 

bei žmonių ir aplinkos 

saugą. 

 

D.3.1. Sudaro pastatų 

modernizavimo darbų  vykdymo 

schemas, taikant kokybės 

kontrolės būdus bei saugius 

darbo metodus. 

 

 

Teorinės medžiagos 

aiškinimas, diskusijos, 

dokumentų analizė, darbas 

grupėje, praktinis darbas, 

mokymosi medžiagos 

studijavimas virtualioje 

mokymo  

aplinkoje Moodle. 

Kontrolinis darbas (1, 

2), praktinio darbo (2, 

3, 4) rengimas ir 

gynimas, egzaminas. 

 

 

D.4. Naudoja informacines 

technologijas, bazinę 

programinę įrangą, taiko 

kompiuterines programas 

D.4.1. Geba naudotis 

informacinėmis technologijomis 

ir  taikyti kompiuterines 

programas, sudarant 

Teorinės medžiagos 

aiškinimas, diskusijos, 

dokumentų analizė, darbas 

grupėje, praktinis darbas,  

Praktinio darbo (2, 3, 

4) rengimas ir gynimas, 

egzaminas. 

 



pastatams projektuoti bei 

sąmatinei dokumentacijai 

parengti. 

modernizavimo darbų vykdymo 

technologines korteles, 

apskaičiuojant reikiamus 

resursus, sudarant darbų 

vykdymo grafikus. 

mokymosi medžiagos 

studijavimas virtualioje 

mokymo aplinkoje Moodle. 

E.2. Geba perteikti 

informaciją, projektines 

idėjas bei jų sprendimo 

būdus specialistų ir ne 

specialistų auditorijoms  

E.2.1. Geba rengti rašto darbus, 

diskutuoti  

Literatūros analizė, 

situacijos analizė, 

individualus ir grupinis 

darbas, diskusija 

 

Praktinio darbo (1, 2, 3, 

4) gynimas. 

 

 

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. Bendrosios žinios apie pastatų modernizavimą: Pastatų 

modernizavimo tikslai ir uždaviniai. Pastatų nusidėvėjimo 

priežastys. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Norminiai 

teisės aktai, reglamentuojantys pastatų modernizavimą.  

1 - - 1 - - 3 4 

2. Statinių techninė būklė ir jos įvertinimas: Statinio 

priežiūros organizavimas. Statinių ir jų konstrukcijų apžiūros, 

taikant geoinformacines sistemas.  

Praktinis darbas Nr. 1.  Statinio techninio paso sudarymas, 

naudojant programą Bentley Microstation. 

2 3 - 1 1 3 3 8 

3. Pamatų šiltinimas.  Šiltinimo būdai. Požeminių 

konstrukcijų apsauga nuo sudrėkimo. Pamatų hidroizoliacijos 

atstatymas.  

Praktinis darbas Nr. 2.  N pastato pamatų šiltinimas. 

2 4 1 1 2 4 4 11 

4. Atitvarų apšiltinimas: Atitvarų apšildymas iš išorės, 

vidaus bei užpildant esančias tuštumas.  

Praktinis darbas Nr. 3. N pastato išorinių sienų apšiltinimas   

2 4 1 1 2 4 4 11 

5.  Stogų remontas ir apšiltinimas: Sutapdintų stogų 

remontas ir apšiltinimas. Šlaitinių stogų remontas ir 

apšiltinimas.  Pastatų stogų monitoringas, naudojant Bentley 

Microstation. 

Praktinis darbas Nr. 4.  Pastatų stogų monitoringas, 

naudojant Bentley Microstation ir pastato stogų apšiltinimo 

technologijos parengimas. 

2 5 - 2 2 3 4 11 

Kontrolinis darbas (1, 2, 3, 4, temos). - 2 - - 1 1 1 3 

6. Pastato modernizavimo planavimas. Pastato atnaujinimo 

vykdymo strategijos parinkimas. Pastato atnaujinimo 

planavimas. Užduoties ir reikalavimų projektavimui bei 

įrengimui parengimas, naudojant programą Bentley 

Microstation.. Generalinio rangovo paslaugų pirkimo 

dokumentų parengimas. 

4 - - 2 - 2 6 10 

7. Pastatų vidaus bei išorės apdailos darbai: Pastatų fasadų 

defektai, jų atsiradimo priežastys. Pastatų fasadų bei vidaus 

apdailos atnaujinimas. Pastatų fasadų monitoringas, naudojant 

Bentley Microstation. 

2 - - 1 - 1 4 6 

8. Pastato inžinerinių sistemų modernizavimas. Užduoties 

ir reikalavimų projektavimui bei įrengimui parengimas, 

naudojant programą Bentley Microstation. 

3 - - 1 - 2 3 6 

Pasirengimas egzaminui - - 2 - - 2 6 8 

Bendras valandų skaičius 18 18 4 10 8 22 40 80 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

Statybinių medžiagų ir gaminių taikymas pastatų modernizavimo technologijose. 

Taiko normatyvinių statybos techninių dokumentų, standartų, reglamentuojančių pastatų modernizavimą. 

Statybos technologijų analizavimas, atsižvelgiant į taikymo situacijas.  

Geba įvertinti pastatų defektus ir numatyti tinkamas pastatų modernizavimo technologijas. 

Apskaičiuoja pastatų modernizavimo darbų apimtis, darbo sąnaudas, medžiagų ir mechanizmų poreikį. 

Geba parinkti mechanizmus, mašinas, įrankius bei inventorių pastatų modernizavimo darbų vykdymui. 

Geba taikyti darbų kokybės kontrolės ir darbo saugos reikalavimus, vykdant pastatų modernizavimo darbus.   

Taiko kompiuterines programas. 



Identifikuoja problemas ir pateikia sprendimus. 

 
Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir individualaus kaupiamojo vertinimo sistema. 

IKV=


n

i 1

 Xi × ki, 

kur: 

n –tarpinių atsiskaitymų skaičius; 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai;  

ki– tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai. 

IKV = X10,2 + X20,4 + X30,4 

X1 – kontrolinio darbo įvertinimas,  

X2 – 4 praktinių darbų įvertinimo vidurkis,  

X3 – 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. GAJAUSKAS J. (2006). Statybos inžinieriaus žinynas..  Technika, 

Vilnius. 
4 - 

2. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.  (2009). Pastatų konstruktoriaus ir 

statybininko žinynas. Naujasis lankas,  Kaunas. 
5 - 

3. VENSKEVIČIUS V., ŽILINSKAS R. (2000). Statinių rekonstrukcija ir 

remontas. Technika, Vilnius.  
1 - 

4. ČERNIUS M. ir kt. (2008). Pastato apdaila. Pastato šiltinimas ir 

tinkavimas. Apdaila plytelėmis ir apdailos elementų montavimas. Mintis, 

Vilnius.  

5 - 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1 ADOMAVIČIŪTĖ L. (2008). Pastatų remonto darbų technologija. Metodinė medžiaga.. http://moodle.kvk.lt 

2 STR 01.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams 

prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas 

Aplinkos ministerija, Vilnius. Žin., 2004, Nr.98-3658.  

3 STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.  Aplinkos ministerija, Vilnius.Žin., 

2007, Nr.43-1651.  

4. Bendrieji statybos darbai. ST121895674.03:2005 (2005). Lietuvos statybininkų asociacija, Vilnius. 

5. JOHN WILEY & SONS LTD (2012). Construction Innovation and Process Improvement: Chicester, United 

Kingdom 
6. Edited by Ibo Osterreichisches Institut Fur Baubiologie Und –Okologie (2016). Details for Passive Houses 

Renovation: A Catalogue of Ecologically Rated Constructions for Renovation: Birkhauser. 

7. Mann, P. A. (2014). MicroStation Training Manual 2D Level 1: mokomoji knyga, elektroninis išteklius. 

8. Krishnan G.V.; Taylor J. (2016) Harnessing MicroStation : mokomoji knyga, elektroninis išteklius. 
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