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Statybos technologijos (II) 
 

Jelgava 

 

Programa 
 

 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: BūvZ 4009, BūvZ 4010 

Statybos technologijos I [nuolatinės formos] – BūvZ 4074, 2 kreditai 

(32 val.): paskaitos – 16 val., laboratoriniai darbai – 16 val., testas,  

Statybos technologijos II [ištęstinės formos] – BūvZ 4009, 2,5 kredito 

(32 val.): paskaitos – 16 val., laboratoriniai darbai – 16 val., testas, 

dalyko projektas – 8 val., egzaminas 

Statybos technologijos [dalyko projektas, nuolatinės ir ištęstinės 

formos] – BūvZ 4010, 1,5 kredito (24 val.): dalyko projektas 

Statybos technologijos III [nuolatinės formos] – BūvZ 4062, 0,5 kredito 

(8 val.): paskaitos – 4 val., praktinis darbas – 4 val., dalyko projektas, 

egzaminas 

4 kreditai (112 val.): paskaitos –  val., laboratoriniai darbai –  val., 

dalyko projektas, testas, egzaminas. 

Autorius: Ilmārs Preikšs, Architektūros ir statybos katedros dėstytojas. 

Privalomas bakalauro studijų programos „Civilinė inžinerija“, dėstomos 

Aplinkos ir civilinės inžinerijos fakultete, dalykas, įtrauktas į 4-ų metų 

7-ą ir 8-ą semestrus.   

 

Anotacija: 

Studijų dalyko metu studentų reikalaujama parengti rėminio pramoninio 

pastato surinkimo projektą. Projekto dokumentaciją sudaro projekto 

aprašymas ir grafiniai brėžiniai. Projekto aprašymas apima: reikiamų 

surinkimo elementų specifikacijų sąrašus, metodų ir pastatų vertinimą, 

statybos darbų organizavimo planavimą; laikinų pastatų, eksploatacinių 

medžiagų ir techninių išteklių skaičiavimus, surinkimo kokybės normų 

ir darbo apsaugos, techninių ir ekonominių projekto išlaidų vertinimas. 

Grafiniai brėžiniai apima išsamią surinkimo darbų technologinę 

schemą, statybos aikštelės pagrindinį planą.  
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Studijų dalyko tikslas: 
Studijų dalyko tikslas – praplėsti teorines statybos technologijų žinias, 

projektuoti technologines darbo schemas (surinkimo darbams), taip pat 

rengti reikiamo laikotarpio statybvietės pagrindinį planą. Studentai 

suvokia pastatų konstrukcijų statybos etapų tarpusavio ryšius, jų 

aspektus ir jų įtaką planavimo grafikui, išmoksta juos taikyti. Studentai 

įgyja informacijos apie statybvietėje vykstančius procesus ir jų ryšius, 

taip pat įvairias konstrukcijų statybai naudojamas technologijas. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

 

Baigę šį studijų dalyką, studentai įgaus:  

– žinių apie pagrindines statybvietės pagrindinio plano rengimo 

sampratas ir išsamias surinkimo darbų technologines schemas, 

technologijų ir statybos metodo pasirinkimo priežastis, apibrėžti darbo 

užduotis ir jų seką, apskaičiuoti darbo grafiką ir medžiagų išteklius, 

įskaitant elektros tiekimą. 

– įgūdžius rengti detalius statybvietės pagrindinius planus ir 

technologines schemas, įskaitant atitinkamos technologijos pasirinkimą, 

darbo užduočių apibrėžimą, reikiamų išteklių ir atskirų užduočių 

trukmės įvertinimą bei įvairių darbo užduočių sąveikos nustatymą.  

– kompetenciją pasirinkti ir palyginti tinkamas statybviečių 

pagrindinių planų ir technologinių schemų rengimo alternatyvas, taikyti 

efektyvias statybos technologijas ir metodus, racionaliai planuoti ir 

naudoti išteklius, vertinti statybos technologinę tvarką, paisyti erdvinio 

streso saugos reikalavimų, statybos taisyklių ir kitų techninių 

reikalavimų 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Studentai turi turėti ankstesnių žinių šiuose studijų dalykuose:  

BūvZ3114 Statybos procesai I [civilinė inžinerija, nuolatinės formos II 

pakopos 6-as semestras, ištęstinės formos 5-as semestras], Civilinė 

inžinerija, 2-os pakopos 6-as semestras, ištęstinės formos 5-as 

semestras]; BūvZ3114 Statybos procesai I [civilinė inžinerija, 

nuolatinės formos, Civilinė inžinerija, nuolatinės formos 2-os pakopos 

6-as semestras, ištęstinės formos 5-as semestras]; BūvZ4071 Statybos 

procesai II [Civilinė inžinerija, nuolatinės formos 7-as semestras]; 

BūvZ2036 Statybinės medžiagos I [Civilinė inžinerija, ištęstinės formos 

2-os pakopos 1-as semestras]; BūvZ2036 Statybinės medžiagos I 

[Civilinė inžinerija, ištęstinės formos 2-os pakopos 1-as semestras]; 

BūvZ3091 Statybos technika I [Civilinė inžinerija, 2-os pakopos]; 

BūvZ2040 Struktūrinė mechanika I [Civilinė inžinerija, nuolatinės 

formos, civilinė inžinerija, 2-os pakopos 4-as semestras]; BūvZ3078 

Struktūrinė mechanika II; BūvZ3104 Dirvožemio mechanika ir 

pagrindai I [Civilinė inžinerija, nuolatinės formos, 5-as semestras nuo 

2015/16 m.]; BūvZ4041Betono ir mūro konstrukcijos II [Civilinė 

inžinerija, nuolatinės formos; Civilinė inžinerija, nuolatinės formos 2-os 

pakopos 6-as semestras, ištęstinės formos 7-as semestras]. 
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Reikalavimai savarankiškam darbui: 

Pateikti ir pristatyti praktiniai darbai:  

1. Pirminių papildomų duomenų gavimas iš turimų literatūros 

šaltinių pagal pastato vietą ir naudojant „ArcGIS“ programinę 

įrangą; 

2. Dalyko projekto aiškinamosios dalies išplėtojimas pagal 

išplėstinės programos reikalavimus. 

3. Dalyko projekto grafinės dalies (technologinės schemos ir 

statybos plano pagrindinio plano) įgyvendinimas. 

 

Žinių įvertinimas: 

Kiekvieną savaitę studentai parodo dėstytojui pagal aiškinamąją dalį 

atliktas užduotis.  

 

Reikalavimai norint, kad oficialus testas būtų įvertintas balu.  

- Sėkmingai išlaikytas egzaminas (balas daugiau nei 4); 

- Baigtas dalyko projektas rašytine forma (spausdintinė kopija 

rišiklyje), įskaitant aiškinamąją ir grafinę dalis, pristatomas prieš 

dėstytoją. 

Studentams leidžiama pristatyti dalyko projektą sėkmingai išlaikius 

egzaminą. 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Pagal katedros patvirtintą tvarką. 

 

Išplėstinis programos turinys 

(savaitinis užduočių atlikimo planas) 

 

1. Įvadas. Statybvietės charakteristikos (apimtis, naudojimas, vieta, 

techninis vykdymas). „ArcGIS“ programos duomenų taikymas 

ir integravimas į statybvietės vietos nustatymą ir projekto 

galimybių skaičiavimus. 

2. Darbų apimties ir tvarkos nustatymas (surinkimo elementų 

specifikacijos). 

3. Sugriebimo įrankių pasirinkimas ir tvirtinimo parametrų 

nustatymas. 

4. Surinkimo parametrų nustatymas grafiniu ir analitiniu metodu. 

5. Surinkimo metodų ir kranų pasirinkimas pagal surinkimo 

konstrukcijų parametrus. 

6. Priimtų surinkimo metodų ir kranų techninė ir galimybių 

analizė. 

7. Statybos proceso įgyvendinimo metodika ir technologinė seka. 

Darbo intensyvumo skaičiavimai.   

8. Statybos procesų trukmės technologinis skaičiavimas.  

9. Sudėtinio surinkimo proceso grafikas ir darbuotojų judėjimo 

grafikas. 

10. Patvirtintų surinkimo darbų metodų aprašymas ir jų 

technologinė seka. 
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11. Reikalingų sandėlių, laikinų administracinių ir apgyvendinimo 

pastatų planavimas. 

12. Pavojingų vietovių identifikavimas ir projektavimas. 

13. Reikiamų medžiagų ir techninių išteklių skaičiavimas. 

14. Surinkimo darbų kokybės kontrolė. Darbo apsaugos priemonės. 

15. Individualių technologinių schemų kūrimas surinkimo darbams. 

Statybvietės plano projektavimas. 

16. Projekto galimybių analizė (techniniai ir ekonominiai aspektai). 
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