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DATA 
Val. 

Auditorija  Tema Dėstytojas 

2021-09-20 

Pirmadienis 

15.15 val. 
Informacija, prisijungimas prie 

ZOOM sistemos 
 

15.30-17.00 val. 

Statybos produktų kontrolė ir 

kokybės užtikrinimas, bei 

vertinimas pagal 305/2011 

reglamentą 

E. Ivanauskas 

17.15-18.45 val. 

Statinio informacinio 

modeliavimo (BIM) technologijų 

ir įrankių taikymas statinio 

projektavimo, statinio statybos 

valdymo ir techninės priežiūros 

procesuose 

A. Navickas 

2021-09-22 

Trečiadienis 
17.15-18.45 val. 

Atsinaujinantys energijos 

šaltiniai ir jų efektyvus 

panaudojimas 

R. Valančius 

2021-09-23 

Ketvirtadienis 

15.30-17.00 val. 

Pastatų sandarumo užtikrinimas, 

matavimo praktika ir įtaka 

energinio naudingumo vertinime 

K. Banionis 

17.15-18.45 val. 

Vadovavimas, lyderystė ir 

komandinis darbas. Naujausių 

vadybos koncepcijų (sistemų) 

taikymas statybos veikloje 

V. Liesionis 

2021-09-24 

Penktadienis 

15.30-17.00 val. 

. 

Statybos veiklą 

reglamentuojančių teisinių 

reikalavimų pokyčiai ir praktinis 

jų įgyvendinimas 

V. Gustaitienė 

2021-09-27 

Pirmadienis 
17.15-18.45 val. 

Statinių ir jų elementų apsaugos 

nuo gaisro technologinės 

naujovės ir pažangi patirtis 

V. Kerševičius 

2021-09-28 

Antradienis 

15.30-17.00 val. 

Statinio buitinio ir gaisrinio 

vandentiekio bei nuotekų 

šalinimo inžinerinių sistemų 

įrengimo technologinės naujovės 

ir pažangi patirtis 

J. Vaičiūnas 

17.15-18.45 val. 

Nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių apsauga vykdant 

statybos darbus 

V.Rabačius 

M.Raišys 

Trečiadienis 

2021-09-29 
15.30-17.00 val. 

Dūmų ir šilumos valdymo 

sistemų įrengimo,šilumos 

gamybos įrenginių montavimo 

techniniai ir technologiniai 

ypatumai (naujovės ir pažangi 

patirtis) 

G. Andriukaitienė 



17.15-18.45 val 
Pastatų inžinerinių įrengimų 

valdymo sistemos 
G. Petrauskas 

2021-09-30 

Ketvirtadienis 
15.30-17.00 val. 

Statinio vėdinimo ir oro 

kondicionavimo šalinimo 

inžinerinių sistemų įrengimo 

technologinės naujovės ir 

pažangi patirtis 

J. Stepšienė 

2021-10-01 

Penktadienis 

15.30-17.00 val. 

Projekto pasiruošimo statybai, 

ekonominė ir darbų 

organizavimo dalys 

O. Viliūnienė  

17.15-18.45 val. 

Šiuolaikinė nuotolinio ryšio 

(telekomunikacijų) inžinerinių 

sistemų įranga (techninė, 

programinė) ir jai keliami 

reikalavimai 

V. Grimaila 

 

PASTABA - paskaitos skaitomos ir profesinių žinių egzaminas vykdomas nuotolinio 

mokymo programos ZOOM platformoje 

Raudona spalva pažymėtos paskaitos yra rekomendacinės (privalomos tik elektrikams) 

 

 


