
Ką galvoja architektai apie A klasę ? 



 Ar architektas išliks kūrėju?



▪ Architektai pageidauja kūrybinės laisvės ir nepriklausomybės. 
     A klasė, galimai, veda į ribojimą ir uniformiškumą?



▪ Panašu, kad  A klasės įvedimas bus tikra revoliucija Lietuvos 
statytojų padangėje… kaip pramonės revoliucija 19a. Anglijoje. 



▪ Kiekviena revoliucija remiasi jėga, prievarta ir tai uniformuoja 
procesą. 

▪ Ar netaps visi pastatai ekonomiškomis dėžėmis ?



▪ PIRMASIS TVARUMO PRINCIPAS: 
   
  



▪ PIRMASIS TVARUMO PRINCIPAS: 
   

  ĮVAIROVĖ



Mažesnė įvairovė užtikrina efektyvumą, 

▪ PIRMASIS TVARUMO PRINCIPAS: 
   

  ĮVAIROVĖ



Mažesnė įvairovė užtikrina efektyvumą, 
Didesnė įvairovė laiduoja tvarumą.

▪ PIRMASIS TVARUMO PRINCIPAS: 
   

  ĮVAIROVĖ



▪ Įvairovė palaiko tvarų vystymąsi.

   



▪ Gamtoje vyraujantis fraktalumo principas užtikrina panašume 
įvairovę. 

    Geriausias pavyzdys yra žmogus.

   



▪ kaip išsaugoti 
   

  ĮVAIROVĘ?



▪ PIRMASIS TVARUMO PRINCIPAS:
 

  ĮVAIROVĘ  
  SAUGO
  PAKANTUMAS
  arba
  KONTEKSTUALUMAS



▪ Energinio naudingumo reikalavimai verčia darniai prisitaikyti 
prie aplinkos, tinkamai integruoti pastatus į esamą kontekstą.



▪ Bėda ta, kad norėdami tinkamai palaikyti ir užtikrinti įvairovę 
turėsime investuoti daug daugiau savo laiko ir pastangų.



▪ Ar būsto vartotojai yra pasirengę mokėti būsto vystytojams 
daugiau už A klasę?



▪ Ar būsto vystytojai yra pasirengę architektams mokėti daugiau 
už A klasę?



▪ Kiek šiandien moka vystytojai projektuotojamams už 
projektavomo darbus?

  

,

.

 



▪ Kiek šiandien moka vystytojai projektuotojamams už 
projektavomo darbus?

  
  2,5 - 3%

,

.

 



▪ Kiek turėtų būti mokama projektuotojams už energiškai labai 
naudingo būsto projektavimo darbus?

  
   

,

.

 



▪ Kiek turėtų būti mokama projektuotojams už energiškai labai 
naudingo būsto projektavimo darbus?

  
   5 - 6%

,

.

 



▪ DIDYSIS TVARUMO PRINCIPAS:.



▪ DIDYSIS TVARUMO PRINCIPAS:.

 SĄMONINGUMAS



 Vertybėmis ir tausojimu grįstas gyvenimas.

▪ DIDYSIS TVARUMO PRINCIPAS:.

 SĄMONINGUMAS



 Vertybėmis ir tausojimu grįstas gyvenimas.

Dirbti reikės daugiau ir geriau už tą patį honorarą!

▪ DIDYSIS TVARUMO PRINCIPAS:.

 SĄMONINGUMAS



▪ Ką reiškia geriau?



▪Lietuvoje yra dvi pagrindinės problemos:enkiant ateities 
kartoms...

Daugiausiai suvartojame alkoholio visame 
pasaulyje, - vienam žmogui tenka net 14 litrų 
100% alkoholio per metus.

Bendras pasaulio vidurkis - 6,2 litro.



▪Lietuvoje yra dvi pagrindinės problemos:enkiant ateities 
kartoms...

Daugiausiai suvartojame energijos būstui 
šildyti. Per 6 šaltus mėnesius vien šildymui, 
1 kv.m būsto plotui vidutiniškai 
sunaudojama apie 150 kWh.

A klasė reikalauja vidutiniškai 15 kWh.



STR 2.05.01:2013 
Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas

A klasė - 2016 sausio 1 d.
A+ klasė - 2018 sausio 1 d.
A++ klasė - 2021 sausio 1 d.



   Kas įvykdys
    numatytą
    revoliuciją?

,

.

 



▪ Projektuotojai, architektai, vos gali išgyventi...
▪ Dirba dempinginėmis kainomis ir yra priversti imtis vis naujų 

projektų neskirdami pakankamai dėmesio projektų kokybei.

▪ O, būtent, projekto kokybė lemia gerą, efektyvų rezultatą!

   

,

.

 



▪ ANTRASIS TVARUMO PRINCIPAS.

 



▪ ANTRASIS TVARUMO PRINCIPAS:

KOKYBĖ
    



Savybė arba savybių visuma leidžianti         
atlaikyti poveikį.

▪ ANTRASIS TVARUMO PRINCIPAS:

KOKYBĖ
    



Savybė arba savybių visuma leidžianti         
atlaikyti poveikį.

Ar mes esame pasirengę revoliuciniams 
poveikiams?

▪ ANTRASIS TVARUMO PRINCIPAS:

KOKYBĖ
    



       

▪A klasė reikalauja iš architektų projektavimo darbo kokybės        
…..revoliucijos.
     “Pušų terasos” namas V6, ventiliuojamo fasado detalėenkiant 
ateities kartoms...



   Kas gali
    ...padėti
     ...architektui?

,

.

 



▪ TREČIASIS TVARUMO PRINCIPAS:

    



▪ TREČIASIS TVARUMO PRINCIPAS:

 SINERGIJA



 Keli atskiri veiksniai, veikdami kartu, 
duoda didesnį poveikį, negu tų veiksnių, 
veikiančių atskirai, poveikių suma.

▪ TREČIASIS TVARUMO PRINCIPAS:

 SINERGIJA



▪ Pažvelgti į pasaulį platesniu žvilgsniu… holistiniu žvilgsniu.



▪ TREČIASIS TVARUMO PRINCIPAS:
 

     SINERGIJĄ ĮKŪNIJA
   INTEGRALUMAS



     Ir kaip tai atsilieps architektams?



▪ Teks pakelti savo savivertę…   Būti vertingesniu!
 



▪ Tvaraus vystymosi dimensijos

ė

ėė



▪ TREČIASIS TVARUMO PRINCIPAS:
 

     SINERGIJĄ ĮKŪNIJA
   INTEGRALUMAS
   arba
   tarpdiscipliniškumas!



▪ Teks įsigilinti ir išmanyti daugelį sričių ...
   



▪ SINERGIJA ARCHITEKTŪROJE:
  vienas pastato elementas atlieka kelias.funkcijas. 



kenkiant ateities kartoms...▪ SINERGIJA ARCHITEKTŪROJE:
  subalansuota architektūrinių ir inžinerinių sprendinių visuma.



▪ Puikus tarpdisciplininio projektavimo pvz. BOD GROUP 
pastatas Vilniuje, Mokslininkų gatvėje. 

   
  



Daugiabučiai gyvenamieji namai “Pušų terasos”
Projektuojant buvo daromas konstrukcinis, architektūrinis ir sklypo dalių 3D BIM modelis

▪ UAB “JP Architektūra” jau 10 metų dirba iš tiesų labai 
integruotoje BIM aplinkoje, REVIT programa.



▪ BIM modelis leidžia kruopščiai patikrinti visas galimas kolizijas ir 
atlikti projektavimo darbus labai kokybiškai.:

    



▪ Vaizdus, erdvinis 
projektavimas parodo 
pastato vidinę struktūrą, 
leidžia spačiai reaguoti į  
iškylančius iššūkius.



▪ Detalus BIM modelio  sukūrimas teikia galimybę tiksliai įvertinti 
visų  reikalingų medžiagų poreikį.V:

    



Daugiabučiai gyvenamieji namai “Pušų terasos”. Statybos.

▪ Teks išmokti naudotis BIM aplinka ne tik projektuotojams, bet ir 
tarnautojams, vystytojams, statybininkams ir gamybininkams.

   



Daugiabučiai gyvenamieji namai “Pušų terasos”Vilnius, Nemenčinės pl. Vizualizacija.

     Esame suprojektavę ir įgyvendinę savo pirmąjį A klasės namą.
   



▪ Du beveik vienodi savo išore “Pušų terasų” namai V5 ir V6, 
taikant skirtingus statybos metodus, demonstruoja nevienodus 
rezultatus. V5 - 44KW/h B klasė ir V6 - 13 KW/h A klasė. 
apskaičiuotos energijos sąnaudos norminiam šildymo sezonui:

    



    Metodai:
▪ Naudotos efektyvesnės termoizoliacinės medžiagos
▪ Šiltesni langai
▪ Pastato sandarumui panaudotos papildomos priemonės
▪ Butų vėdinimui įrengti efektyvūs rekuperatoriai
▪ Kruopščiai įvertinti konstrukcijų šalčio tilteliai 

    



        Pastatas tinkamai orientuotas pasaulio šalių atžvilgiu.
Butai į pietus

    



▪ Pagal BIM modelį parengtus pastato mazgų brėžinius 
sertifikavimo ekspertai įvertino konstrukcijos energinį 
naudingumą.V:

    





DARNA

TVARUMAS

 INTEGRALUMAS

▪ Sodinkime Darnos medį!


