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Bakalaurų baigiamųjų darbų sudėtis 
 
Aiškinamasis raštas: 

1. Architektūros dalis:  

 pateiktas pastato aplinkos genplanas; 

 pateiktas pastato aplinkos aprašas; 

 privažiavimo kelių, gatvių aprašas; 

 komunikacijų aprašas; 

 žolynų ir medžių išdėstymo schemos;  

 pateikti sienų ir stogo konstrukcijų šiluminių varžų išsamūs skaičiavimai; 

  pateiktos sienų, stogo, grindų, cokolio ir kraigo mazgų šiltinimo (įrengimo) detalės. 
2. Konstrukcijų dalis: 

 konstrukcinės schemos pasirinkimas; 

 pastato antžeminių laikančiųjų konstrukcijų ir ryšių (ramsčių) išdėstymo schemos, 
pasirinkimo pagrindimas; 

 stogo konstrukcijos apkrovų skaičiavimas; 

 vėjo apkrovų statiniui skaičiavimas (pateikiant vėjo pasiskirstymo per statinio aukštį 
schemas; 

 pastato erdvinės skaičiuojamosios schemos sudarymas ir įrąžų ir poslinkių 
nustatymas pasirinkta baigtinių elementų programa; 

 alternatyvios erdvinės pastato skaičiuojamosios schemos sudarymas racionaliam 
variantui nustatyti, įrąžų ir poslinkių nustatymas pasirinkta baigtinių elementų 
programa; 

 jei erdvinis modelis pakankamai sudetingas: galimas visų elementų automatinis 
projektavimas, neieskant racianalaus varianto, su keletu pagrindinių elementų 
rankiniu laikomosios galios patikrinimu; 

 pasirinkto varianto skaičiuojamoji schema, su mazgų ir elementų žymėjimais, įrąžos 
ir didžiausieji poslinkiai turi būti pateikti aiškinamojo rašto priede; 

 pastato kolonų, sijų (santvaros, posantvarės ar kito tipo denginio elemento), ryšių 
laikomosios galios (atspario) išsamūs skaičiavimai nepalankiausiam įrąžų deriniui 
atlaikyti (pateikiant reikiamas schemas ir eskizus su faktiniais duomenimis). 
Skaičiavimuose turi būti nuorodos laužtinuose skliaustuose iš kokio literatūros 
šaltinio ir kokios lentelės yra paimti daliniai koeficientai, medžiagų stipruminiai 
rodikliai, konstrukcinių apribojimų reikšmės ir pan. Taip pat turi būti nurodytas 
skaičiuojamojo įrąžų derinio numeris ir jį atitinkančios įrąžos; 

 laikančiųjų konstrukcijų jungčių - santvaros juostų ir tinklelio jungčių, sudėtinių sijų 
juostinių jungčių, kolonų galvenos, kolonų pėdų, santvarų, sijų montuojamųjų 
jungčių, santvaros arba sijos ir kolonos jungčių, kolonos tvirtinimo prie pamato 
komponavimas ir skaičiavimas (pateikiant reikiamas schemas ir eskizus su faktiniais 
duomenimis). Taip pat turi būti nurodytas skaičiuojamojo įrąžų derinio numeris ir jį 
atitinkančios įrąžos; 

 tinkamumo ribinio būvio patikrinimas, su grafinėmis iliustracijomis ir ištraukomis iš 
atitinkamų statinių skaičiavimų lentelių su įlinkių ir poslinkių reikšmėmis; 

 pamato nuosėdžių ir pamato laikomosios galios atspario skaičiavimas, parodytas 
pamato armavimas, inkarinių varžtų išdėstymas. 



3. Statybos darbų technologijos dalis (technologinė kortelė) arba ekonominė dalis 
(projektuojamų konstrukcijų variantų sąmatos) arba gaisrinės saugos dalis. 
 
Literatūra: 
Turi būti nurodyti autoriai, pavadinimas, išleidimo metai ir puslapių skaičius (pagal VGTU 
leidyklos reikalavimus). 
http://leidykla.vgtu.lt/lt/autoriams/literatros-saraas.html 
 
 
Orientacinis brėžinių sąrašas 
 

1-2 brėžiniai: pastato aplinkos genplanas, pastato fasadai (architektūrinė dalis); 
3 brėžinys: pastato architektūrinis planas, architektūrinis skersinis pjūvis, stogo, sienų, grindų 

kolonos tvirtinimo prie pamato mazgai (architektūrinė dalis). 
4 brėžinys: konstrukcijų išdėstymo planas, skersinis ir išilginis pjūviai, kuriuose būtų matomi 

vertikalieji ryšiai tarp santvarų, kolonų ir pan., pateikti santvarų (sijų), 
montuojamosios jungtys, ryšių tvirtinimo mazgai. Lapo medžiagų žiniaraštyje 
išvardinti ryšių elementus bei montuojamosioms jungtims reikiamas jungimo 
priemones bei jų kiekius. 

5 brėžinys: santvaros (arba kitos denginio sistemos) schema, kurios vienoje pusėje būtų parodyti 
strypų ilgiai, o kitoje skaičiuotinės įrąžos, santvaros vaizdas su pažymėtais 
elementais ir mazgais, santvaros viršutinės juostos vaizdas iš viršaus su ilginių 
tvirtinimo detalėmis, santvaros apatinės juostos vaizdas iš apačios, parodant 
atraminių mazgų konstrukciją, santvaros (sijos) vaizdai montuojamųjų detalių 
konstrukcijai parodyti, pateikti  elementų tarpusavio sujungimo mazgai ir elementų 
brėžiniai. Jungtyse turi būti tinkamai pažymėtos virintinės siūlės arba jungiamieji 
varžtai. Gaminių žiniaraštis santvaroms (sijoms, posantavėms). 

6 brėžinys: Kolonos – pagrindinės ir fachverkinės, turi būti pateikti detalūs brėžiniai - kolonų 
pėdų, galvenų konstrukcija, bazės ir galvenos detalės. Jungtyse turi būti tinkamai 
pažymėtos virintinės siūlės arba jungiamieji varžtai. Gaminių žiniaraštis kolonoms. 

7 brėžinys: Pamatų (pagrindinių ir fachverkinių) išdėstymo planas, pamato brėžinys keliose 
projekcijose su reikiamais pjūviais, inkarinių varžtų brėžinys, reikiamų armatūros 
tinklu ar strypynų brėžinys. Gaminių žiniaraštis armatūros gaminiams ir inkariniams 
varžtams, gaminių žiniaraštis betonui. 
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