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Tikslas

• Daviklių, taikomų išsivysčiusių šalių užstatytoje aplinkoje, 
mokslinė analizė ir siūlymas Lietuvai



Uždaviniai
• Išanalizuoti Lietuvos užstatytos aplinkos poreikius ir reikalavimus daviklių ir su jais 

susijusių didelių duomenų panaudojimui

• Išanalizuoti Lietuvos užstatytą aplinką reglamentuojančius teisės aktus, liečiančius 
daviklių ir su jais susijusių didelių duomenų panaudojimą. Nustatyti teisinius 
apribojimus daviklių ir su jais susijusių didelių duomenų panaudojimui.

• Išanalizuoti išsivysčiusių šalių užstatytos aplinkos poreikius ir reikalavimus daviklių ir 
su jais susijusių didelių duomenų panaudojimui. 

• Išanalizuoti daviklių ir su jais susijusių didelių duomenų plėtrą ir ją veikiančius • Išanalizuoti daviklių ir su jais susijusių didelių duomenų plėtrą ir ją veikiančius 
veiksnius Lietuvos užstatytoje aplinkoje ne mažiau kaip per pastaruosius 5 metus. 

• Įvardinti ir išanalizuoti strategines daviklių ir su jais susijusių didelių duomenų 
Lietuvos užstatytoje aplinkoje plėtros kryptis bei įdiegimo galimybes.

• Parinkti ir pateikti bent dvi daviklių ir su jais susijusių didelių duomenų Lietuvos 
užstatytoje aplinkoje plėtros alternatyvas laiduojančias darnią užstatytos aplinkos 
plėtrą.

• Pateikti išsamią daviklių ir su jais susijusių didelių duomenų Lietuvos užstatytoje 
aplinkoje plėtros tobulinimo koncepciją.



Užstatytos aplinkos gyvavimo proceso 

daviklių sistemos

• statybos proceso davikliai (davikliai integruoti į realaus laiko monitoringo 
sistemas, sudarančias sąlygas žinoti, analizuoti ir kontroliuoti realią situaciją 
statyboje, nuokrypius nuo darbų vykdymo grafiko ir realiu laiku teikiančias 
ataskaitas ir patarimus, kad statyba būtų baigta laiku) ir su jais susiję dideli 
duomenys 

• pastatų eksploatacijos davikliai (siekiant užtikrinti sveiką, komfortišką, saugią 
ir energetiškai efektyvią (vidaus mikroklimato, energijos, taršos, triukšmo lygio ir energetiškai efektyvią (vidaus mikroklimato, energijos, taršos, triukšmo lygio 
matavimo) aplinką) ir su jais susiję dideli duomenys

• žemės ir vandens kokybės stebėjimo davikliai (pavyzdžiui, cheminiai, teikiantys 
realaus laiko informaciją apie gruntinio vandens kokybę) ir su jais susiję dideli 
duomenys

• kitose užstatytos aplinkos dalyse naudojami davikliai (sveikata, gyvenimo 
kokybė, kelionės, saugumas ir t.t.) ir su jais susiję dideli duomenys.



Strateginės plėtros kryptys

• Atlikus atvirų duomenų ir daviklių taikymo Lietuvos užstatytoje 
aplinkoje strateginių plėtros krypčių galimybių įvertinimą buvo 
pasirinktos trys pagrindinės kryptys:

• statyba ir su ja susiję procesai 

• užstatyta aplinka 

• patalpų mikroklimatas ir inžinerinės sistemos



Mažmenininkų 
prekybinė veikla

Dideli duomenų kiekiai ir analitika gali pakeisti mažmenininkų prekybinę veiklą keliomis 
kryptimis [8]:

1. Kiekvienam pirkėjui pritaikytos paslaugos. Pagal klientų elgesį individualizuojamas turinys 
– tai skiriamasis ženklas, būdingas sėkmingiems skaitmeninės medijos e-prekybininkams: 

•„Almax“ sukūrė „išmaniuosius manekenus“ su kameromis vietoj akių. Jie analizuoja pirkėjų 
veidus, nustatydami amžių, lytį, tautybę ir aibę kitų savybių. Viena prabangos prekių 
mažmenininkė šiuo metu bando technologiją, kad galėtų geriau įvertinti rinkodaros mažmenininkė šiuo metu bando technologiją, kad galėtų geriau įvertinti rinkodaros 
pranešimus, galbūt atrasdama naujų tikslinių grupių ir atitinkamai pritaikydama parduotuvių 
vitrinas.

•Panašią sistemą, pavadintą „NeoFace“, sukūrė NEC. Sistema gali perspėti darbuotojus į 
parduotuvę įžengus lojaliam arba daug išleidžiančiam klientui.

2. Pirkėjų supažindinimas su susijusiais produktais. Mažmeninės parduotuvės nūnai bando 
intelektiniais būdais įvertinti klientą, kad galėtų čia ir dabar parekomenduoti produktų:

•Bendradarbiaudama su „Intel“, „Kraft“ kuria parduotuvėms skirtą kioską, kuris naudoja 
vaizdo duomenų analitiką ir pirkėjus aptarnauja rekomenduodamas produktus pagal pirkėjų 
fizines savybes ir ankstesnius pirkinius.



Mažmenininkų 
prekybinė veikla

Padedant IBM, vokiečių mažmenininkė „METRO“ klientų poreikių patenkinimą 
padidino 18 proc., įrengusi intelektines matavimosi kabinas, kurios įvertina pirkėjo 
pasirinktą aprangą ir rekomenduoja atitinkamus aksesuarus.
3. Pirkėjų elgesio stebėjimas ir analizė jų apsilankymų metu. Vienas iš skaitmeninės 
komercijos pranašumų – galima išmatuoti visus vartotojų veiksmus. Pirkėjų elgesį 
galima matuoti pagal paspaustas nuorodas, peržiūrėtus puslapius, vienam puslapiui skirtą 
laiką. Internetiniams mažmenininkams tai suteikė galimybę optimizuoti puslapių dizainą 
ir prekių išdėstymą, pritaikyti reklamines žinutes. Didelių duomenų kiekių apdorojimas ir prekių išdėstymą, pritaikyti reklamines žinutes. Didelių duomenų kiekių apdorojimas 
nūnai mažmenos parduotuvėms padeda rinkti ir analizuoti smulkiausius duomenis apie 
pirkėjų apsilankymus.
•Didelių duomenų kiekių apdorojimo sprendimus fizinėms parduotuvėms siūlanti 
„RetailNext“ duomenis apie pirkėjus renka iš įvairiausių šaltinių, pavyzdžiui, stebėjimo 
kamerų, kompiuterinių kasų sistemų ir pan. Šiuo metu naudodami sistemą 
mažmenininkai apie vieną parduotuvės lankytoją surenka apie 10 tūkst. duomenų taškų, 
iš kurių gaunami trilijonai analitinių duomenų taškų. Tokios mažmenininkės kaip 
„American Apparel“ šią technologiją naudoja optimizuodamos parduotuvių išplanavimą, 
įrangą, darbuotojus ir netgi siūlomus produktus.
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prekybinė veikla
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Mažmenininkų 
prekybinė veikla

Toliau pateikiame šešis didelių duomenų kiekių panaudojimo būdus internetu 
prekiaujantiems mažmenininkams [9].

• Individualizavimas. Vartotojai iš to paties mažmenininko perka skirtingais būdais. 
Duomenų iš daugybės tokių kontaktų (angl. touch points) apdorojimas turėtų būti 
tikralaikis, kad pirkėjui būtų galima pasiūlyti individualizuotą aptarnavimą, įskaitant 
turinį ir reklamas. Pavyzdžiui, su lojaliais klientais nesielkite taip pat kaip su naujais. 
Kaip atlygį lojaliems klientams siūlykite individualizuotas paslaugas. Naujiems Kaip atlygį lojaliems klientams siūlykite individualizuotas paslaugas. Naujiems 
klientams jos turi atrodyti patraukliai ir „pririšti“.

• Dinamiška kainodara. Jeigu siūlote produktus, kurie dėl kainos konkuruoja su kitomis 
svetainėmis, reikia dinamiškos kainodaros. Tam reikia rinkti duomenis iš įvairių šaltinių, 
pavyzdžiui, apie konkurentų kainodarą, produktų išpardavimus, regionines 
preferencijas ir klientų veiksmus, kad būtų galima nustatyti tinkamą kainą, kuri leis 
parduoti. Stambūs pardavėjai, kaip antai „Amazon“, tokias funkcijas jau taiko. Įveikęs šį 
iššūkį, verslas įgis milžinišką konkurencinį pranašumą.



Mažmenininkų 
prekybinė veikla

• Klientų aptarnavimas. E. komercijos svetainės sėkmei būtinas nepriekaištingas klientų 
ap-tar-na-vimas. Dėl didelių duomenų kiekių klientų aptarnavimas – tikras iššūkis, nes 
atrodo, kad kiekvieną kontaktą su pirkėju reikia panaudoti to pirkėjo aptarnavimui. 
Pavyzdžiui, jeigu klientas parašė skundą per tam skirtą internetinės parduotuvės formą, 
kartu apie tai paskelbdamas svetainėje „Twitter“, būtų gerai turėti šią informaciją, kai jis 
paskambins į klientų aptarnavimo skyrių. Tuomet klientas pasijus vertinamas, ir problemą 
pavyks išspręsti greičiau.

• Sukčiavimo kontrolė. Didesnės duomenų grupės padeda dažniau pastebėti sukčiavimą. • Sukčiavimo kontrolė. Didesnės duomenų grupės padeda dažniau pastebėti sukčiavimą. 
Tačiau tam reikia tinkamos infrastruktūros, kad sukčiavimą būtų galima nustatyti čia ir 
dabar. Tai sukurs saugesnę aplinką jūsų verslui ir padidins pelningumą. Tam, kad galėtų 
nustatyti sukčiavimą, didžiumai internetu prekiaujančių mažmenininkų reikia apdoroti 
prekybos sandorių duomenis, ieškant dėsningų sukčiavimo požymių. 

• Tiekimo grandinės matomumas. Klientai nori tiksliai žinoti, ar užsakytą prekę galima 
gauti, koks užsakymo statusas ir kur yra užsakyta prekė. Įsigijęs daiktą, kurio tuo metu 
sandėlyje nėra, klientas norės žinoti statusą. Tam reikės, kad ryšį palaikytų komercijos, 
sandėlių ir transporto skyriai, taip pat įtraukiant tiekimo grandinėje esančias trečiųjų šalių 
sistemas. Šią funkciją geriausia įdiegti keičiant sistemą po truputį. 



Dideli duomenų 
kiekiai ir analitika

• Prognozinė analitika (angl. predictive analytics). Kad ir kokio dydžio būtų internetu 
prekiaujantis mažmenininkas, analitika jam – būtinybė. Be analitikos sunku išlaikyti 
verslą. Dideli duomenų kiekiai įmonėms padeda nustatyti įvykius dar prieš jiems 
įvykstant. Tai vadinama „prognozine analitika“. Prognozinė analitika ne vienai įmonei 
tampa svarbiu įrankiu. Puikus pavyzdys – prognozuoti ateinančio ketvirčio pajamas iš 
tam tikro produkto. Tai žinodamas pardavėjas gali geriau valdyti apsirūpinimo 
atsargomis sąnaudas ir išvengti, kad nepritruktų svarbiausių produktų.

• Vyriausybė turi masę informacijos įvairiausiose vietose, ir ją įvertinus analitiškai 
galima išsiaiškinti, kuriems restoranams bus didžiausia tikimybė gauti daugiausia 
nusiskundimų, iš kurių rangovų labiausia tikėtina sulaukti nekokybiškų pastatų ir 
pan.

• Indiana pradėjo rūpintis vaikų gerove taikydama analitiką, kad galėtų rasti geriausią 
išeitį į sunkią padėtį pakliuvusiems vaikams. Naudojant analitiką vertinama, kurios 
įstaigos yra tinkamiausios vieniems ar kitiems į bėdą pakliuvusiems jaunuoliams, 
kokio tipo vaikui labiausiai padeda vienas ar kitas psichikos gydymas, vaistai, 
auklėjimas ir pan.



Dideli duomenų 
kiekiai ir analitika

2020 metais jau bus įprasta, kad priimdami ne vieną svarbiausią sprendimą gyvenime, 
gyventojai naudos duomenimis paremtas analitines priemones. Štai keli pirmieji šios 
tendencijos ženklai: 

• „Exmobaby“, kurianti kūdikių pižamas su integruotais biojutikliais, renkančiais 
įvairiausius duomenis apie sveikatą ir gerą savijautą. „Exmobaby“ tikisi ne tik teikti 
tikralaikę kūdikio biologinių parametrų statistiką, kaip antai širdies ritmas ir fizinis 
aktyvumas, bet ir kaupti šią informaciją didelėse duomenų bazėse apie mažylių 
sveikatą ir gerą savijautą. Naudodami šiuos produktus tėvai stebės savo kūdikių sveikatą ir gerą savijautą. Naudodami šiuos produktus tėvai stebės savo kūdikių 
sveikatą ir augimą, o jų raidą lygins su kitų mažylių raidos tendencijomis. 

• Startuolė „Parchment“, padedanti vyresniųjų klasių moksleiviams pasirinkti koledžą 
ir į jį stoti. Analizuodama didžiules duomenų bazes su studentų dosjė, kuriuose 
pateikiama tokia informacija kaip mokymosi vidurinėje mokykloje pažymiai, 
„Parchment“ įvertina, kokia tikimybė moksleiviui įstoti į konkrečią mokyklą. Tuomet 
nustatoma, kaip moksleivis gali padidinti tikimybę įstoti. Be to, „Parchment“ gali it 
piršlys nurodyti moksleiviams mokyklas, kurios atitinka jų profilį, padėdama rasti 
tinkamą variantą. 



Dideli duomenų 
kiekiai ir analitika

• Nusikaltimų nuspėjimas, padedant visos šalies policijai naudotis duomenimis ir 
prognozine analitika, kad būtų lengviau nuspėti ir užkirsti kelią nusikaltimams. Antai 
programa „Memphis Blue CRUSH“ (Criminal Reduction Utilizing Statistical History, 
t.y. nusikalstamumo mažinimas naudojant statistinius duomenis) padėjo 28 proc. 
sumažinti rimtų nusikaltimų skaičių, gerokai padidindama apylinkių saugumą. 

• „EagleView Technologies“, įkurta 2008 metais, stogdengiams ir saulės modulius 
įrengiančiam personalui pagal aeronuotraukas pateikia tikslius duomenis apie stogo įrengiančiam personalui pagal aeronuotraukas pateikia tikslius duomenis apie stogo 
dydį ir šlaitų nuolydį. Vietiniai rangovai tokias nuotraukas ir matmenis naudoja stogų 
apžiūrai, kainos įvertinimui ir potencialių klientų nustatymui, išvengdami brangių 
faktinių apsilankymų vietoje. 

• Internetinė talentų birža „oDesk“, kuri naudodama prognozinę analizę darbdaviams 
parenka tinkamiausius laisvai samdomus specialistus. Pagal duomenis iš sėkmingai 
atliktų darbų duomenų bazės šis įrankis supaprastina ne visai darbo dienai arba 
darbui pagal sutartis ieškomų darbuotojų vertinimą ir atranką, padidindamas 
projekto sėkmės rodiklius. 



Dideli duomenų 
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• „Retroficiency“ atlieka virtualųjį pastatų energijos vartojimo vertinimą, ir jai visiškai nereikia 
lankytis vietoje, pakanka pastato adreso ir intervalinių duomenų apie energijos suvartojimą iš 
komunalinių paslaugų bendrovės. Turint šiuos duomenis, sudaromas poreikio žemėlapis, kuris 
rodo šildymo, vėsinimo ir elektros vartojimo dėsningumus. Tokio pobūdžio virtualus auditas 
populiarėja tarp komunalinių paslaugų įmonių, energetikos paslaugų įmonių ir pastatų savininkų, 
nes dažnai pakeičia daug laiko reikalaujantį auditą lankantis vietoje. Naudodami intervalinius 
duomenis per kelias minutes galime nustatyti, kokioms energijos taupymo galimybėms pastate 
teikti pirmenybę.“teikti pirmenybę.“

• Taip, tai reiškia, kad nebereikia daug laiko reikalaujančio energijos vartojimo audito lankantis 
vietoje. Turėdama šiandienines technologijas ir savąją Nuotolinės pastatų analitikos (angl. 
Remote Building Analytics, RBA) platformą, „FirstFuel“ gali surinkti tūkstančius duomenų taškų 
vien tik žinodama pastato adresą ir gavusi metinius komunalinių paslaugų duomenis, rinktus kas 
15 minučių arba valandą. Adresas atskleidžia tokius duomenis kaip orai, drėgnumas, vėjas, saulės 
šviesa ir kiti veiksniai, darantys įtaką klimatui pastate. Tuomet, GIS (geografinės informacinės 
sistemos) žemėlapiuose suradusi pastatą, „FirstFuel“ gali įvertinti jo dydį, fizinę struktūrą ir 
tokias savybes kaip langų ir sienų santykis. Tokiu būdu atliekamas vertinimas interneto portale, 
susidedantis iš pastato analizės, palyginamosios galutinio vartojimo analizės ir rekomendacijų, 
kaip taupyti energiją. Taip pat stebima ir tikrinama, kokių veiksmų ilgainiui imamasi.



Dideli duomenų 
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• Kontrolės paslaugų įmonė „Control4“ neseniai paskelbė, kad antrajame ketvirtyje 
pristatys muzikos paslaugą „TuneIn“, galinčią individualizuoti muzikos centrą, kad 
kiekvienas šeimos narys skirtinguose kambariuose arba mobiliuosiuose prietaisuose 
vienu metu galėtų klausytis skirtingų kūrinių. 

• Ateityje individualizavimas bus esminis išmaniųjų pastatų ir namų elementas. Kartu 
su automatizacija ir dirbtinio intelekto (DI) technologijomis, gali atsirasti galimybė 
individualizuoti erdvę atskiriems individams arba grupėms, valdant klimatą, individualizuoti erdvę atskiriems individams arba grupėms, valdant klimatą, 
apšvietimą, saugumo nuostatas, ką norima girdėti ir matyti ir t.t. 



Mokiniai
Mokinių mokymosi duomenų bazėje (arba kitoje didelių duomenų kiekių saugykloje) 
saugomi mokinių įvediniai ir duomenys apie jų studijas ir mokymosi rezultatus. 
Naudodamas tiek demografinius duomenis (iš išorinės mokinių informacinės sistemos), 
tiek duomenis apie mokymąsi ir elgesį iš mokinių mokymosi duomenų bazės, intelektinė 
sistema analizuoja mokinio pažangą ir prognozuoja jo būsimą elgesį arba pasiekimus, 
kaip antai būsimi dalyko rezultatai ir iškritimai iš mokyklos. Siekiant veiksmingai 
„išmatuoti“ kiekvieną vaiką, bus naudojami „keturi lygiagretūs srautai iš emocijas 
fiksuojančių jutiklių (angl. affective sensors)“. Pavyzdžiui, „veido išraiškų kamera – tai fiksuojančių jutiklių (angl. affective sensors)“. Pavyzdžiui, „veido išraiškų kamera – tai 
prietaisas, kuriuo galima nustatyti emocijas <...> Kamera fiksuoja veido išraiškas, o 
nešiojamojo kompiuterio programinė įranga išrenka geometrines veido savybes.“ Visų 
kitų prietaisų, kaip antai „laikysenos analizės krėslas“, „spaudimo intensyvumą 
fiksuojanti pelė“ (angl. pressure mouse) ir „belaidis odos varžos jutiklis“, primenantis 
vaikui ant riešo užsegama plačią juodą apyrankę, paskirtis – rinkti „fiziologinių reakcijų 
duomenis, naudojant biometrinį aparatą, kuris matuoja kraujo tūrį, pulsą ir elektrinį 
odos laidumą, siekiant ištirti mokinio frustracijos lygį.“ Mokiniams ir pedagogams tai 
galimybė gauti iki šiol neregėtų formų grįžtamojo ryšio apie savo elgesį, emocijas, 
fiziologines reakcijas ir kognityvinius procesus [15].



Mokiniai
Apie kiekvieną mokinį bus renkama „asmeniškai identifikuojama informacija“, įskaitant 
tokius duomenis kaip tėvų vardai ir pavardės, adresas, socialinio draudimo numeris, 
gimimo data, gimimo vieta, motinos mergautinė pavardė ir pan. Kita vertus, kaip 
nurodyta SLDS (Valstijų lygio tęstinių duomenų sistemų) sąvade, bus renkama ir 
„konfidenciali informacija“, susijusi su asmeninėmis mokinių gyvenimo detalėmis [15]:

• mokinio arba vieno ar kito iš tėvų politiniai ryšiai arba pažiūros,

• mokinio arba jo šeimos psichinės ir psichologinės problemos,• mokinio arba jo šeimos psichinės ir psichologinės problemos,

• seksualinis elgesys arba požiūriai,

• neteisėtas, asocialus, save inkriminuojantis ir žeminantis elgesys,

• kritinis kitų individų, su kuriais respondentai turi artimų šeiminių ryšių, vertinimas,

• mokinio arba jo tėvų religiniai įpročiai, ryšiai arba pažiūros,

• pajamos (kitos pajamos, nesusijusios su įstatymų numatytomis pajamomis, 
suteikiančiomis teisę dalyvauti programoje arba pagal tokią programą gauti 
finansinę paramą).



Automatinė rizikos 
įvertinimo sistema

Vis dažniau įmonių vadovai susiduria su klausimu kaip apsaugoti 
informaciją ir verslą, o kintant ekonominėms sąlygoms, verslo ir 
informacijos saugumo klausimai ir sprendimai įgauna vis didesnę 
svarbą. Viena iš pagrindinių informacijos nutekėjimo priežasčių yra 
įvardijama kaip esami ir buvę įmonės darbuotojai bei verslo partneriai. 
Kitaip tariant, yra labai svarbu atsirinkti ką įsileidžiame į įmonės vidų. 
Tačiau ką darbdaviai gali padaryti, kad sumažintų praradimų, kuriuos Tačiau ką darbdaviai gali padaryti, kad sumažintų praradimų, kuriuos 
darbuotojas gali sukelti ateityje, grėsmę? Kaip galima apsisaugoti nuo 
pramoninio šnipinėjimo, nuo konfidencialios informacijos nutekėjimo, 
vagysčių ir įmonės lėšų išeikvojimo? Kaip galima tiksliai nustatyti 
kandidato rizikos lygį, atsižvelgiant į galimus neteisėtus veiksmus, 
susijusius su jūsų verslu? Žmogiškųjų išteklių srities profesionalai nuolat 
susiduria su iššūkiu pasirinkti gabiausius ir pasitikėjimo vertus 
darbuotojus tiek esant dideliam kandidatų kiekiui, tiek esant jų trūkumui. 
Kompiuterinė balso rizikos įvertinimo programa suteikia galimybę 
atskleisti ir įvertinti vidines žmogaus vertybes.



Automatinė rizikos įvertinimo 
sistema

2 pav. Rizikos analizės rezultatai



Potvynių gyvavimo ciklo įtakos 
minimizavimas naudojant palydovus



Žemės drebėjim ų 
gyvavimo ciklo 

poveikio 
minimizavimas 

naudojant palydovus



Miškų gaisrų gyvavimo ciklo poveikio 
minimizavimas naudojant palydovus



Miškų gaisrų 
gyvavimo ciklo 

poveikio 
minimizavimas 

naudojant palydovus



Klimato kaita ir dideli 
duomenys



Klimato kaitos mažinimo ir prisitaikymo užstatytoje  
aplinkoje kiekybin ės ir kokybinės analizės aspektai



Prisitaikymas prie klimato kaitos
http://iti.vgtu.lt/imitacijosmain/simpletable.aspx?sistemid=389



Nešališkumas ir klimato kaita
http://iti.vgtu.lt/imitacijosmain/simpletable.aspx?sistemid=390



PasiūlymaiPasiūlymai



Statyba ir su ja susiję procesai (1)

• Intelektualizuoti mašinas ir įrangą, industrializuoti ir mechanizuoti 
statybos procesus.

• Mažinti nelaimingų atsitikimų statyboje skaičių, naudojant naujausias 
technologijas (4D modeliavimas, išplėstinė ir virtuali realybės, 
kompiuterinis projektavimas, intelektiniai prietaisai, įranga, drabužiai).

• Naudoti naujausias žiniomis ir prietaisais grįstas intelektines sistemas • Naudoti naujausias žiniomis ir prietaisais grįstas intelektines sistemas 
visuose statybos procesuose.

• Įgyvendinti elektroninių duomenų statybos aikštelėje rinkimą, jų 
analizę, apdorojimą, monitoringą, kontrolę ir siūlymų teikimą. 



Statyba ir su ja susiję procesai (2)

• Sukurti statybinio proceso davikliais grįstas intelektines realaus laiko 
monitoringo sistemas, sudarančias sąlygas žinoti, analizuoti ir 
kontroliuoti realią situaciją statyboje, nuokrypius nuo darbų 
vykdymo grafiko ir realiu laiku teikiančias ataskaitas ir patarimus, kad 
statyba būtų baigta laiku. 

• Sparčiau diegti palydovinių ir kitų ryšio technologijų naudojimą 
statybvietėje.statybvietėje.

• Naudoti robotų technologijas.

• Kurti intelektinę, robotizuotą, interaktyvią, žiniomis ir davikliais 
grįstą naujos klasės statybų įrangą ir sistemas (kranai, žemkasės, 
vamzdžių montavimo įranga, automatiniai suvirinimo agregatai). 

• Integruoti robotizuotas technologijas ir žiniomis bei prietaisais 
grįstas sistemas (robotas-mūrininkas, robotas-kelių tiesėjas ir pan.).

• Rinkti elektroninius duomenis statybos aikštelėje, juos analizuoti, 
apdoroti, stebėti, kontrolioti ir teikti pasiūlymus.



Statyba ir su ja susiję procesai (3)

• Statinių konstrukcijose ir elementuose naudoti montuojamus 
implantus – mažas mikroschemas, kurios priima ir perduoda į 
pagrindinį namų tinklo kompiuterį skaitmeninę informaciją apie tam 
tikro pastato elemento būklę. Tokios statinio savikontrolės sistemos 
leistų laiku pastebėti gedimus ir juos atitinkamai šalinti.

• Naudojant nanotechnologijas, kurti naujas statybines medžiagas 
(leidžiančias iki minimumo sumažinti defektų atsiradimą (leidžiančias iki minimumo sumažinti defektų atsiradimą 
konstrukcijose, prisitaikančias pagal klimatą (klimato kontrolė), 
pailginančias naudojimo trukmę iki kapitalinio remonto). 

• Kurti „intelektinius produktus“ (identifikaciniai prietaisai, davikliai, 
diagnostikos įrankiai), galinčius perduoti informaciją apie statybos 
proceso būklę (nukrypimai nuo darbų vykdymo grafiko, statybinių 
medžiagų tiekimo ir pan.), mikroklimatą, laikančiųjų konstrukcijų 
būklę ir pan. 



Užstatyta aplinka (1)

• Transformuoti statybos ir nekilnojamojo turto šaką į žiniomis ir 
prietaisais grįstą sektorių, kuriame visa vertės grandinė (nuo 
kliento iki eilinio darbininko) remiasi žiniomis. 

• Kurti žiniomis ir prietaisais grįstas statybos ir nekilnojamojo 
turto sprendimų paramos sistemas.

• Sukurti pažangius integruotus gamtinių ir technogeninių pavojų • Sukurti pažangius integruotus gamtinių ir technogeninių pavojų 
stebėjimo, vertinimo, prognozavimo, ankstyvo nustatymo ir 
įspėjimo, valdymo, prevencijos, rizikos analizės ir mažinimo 
metodus, modelius ir sistemas, apimančius visuomenės 
informavimą, pasiruošimą nenumatytiems atvejams, įtakos 
verslo procesams analizę, vaidmenų ir atsakomybės 
pasiskirstymą kilus krizei, mokymus ir kompetenciją, kokybės ir 
rezultatyvumo valdymą.



Užstatyta aplinka (2)
• Naudoti žinių, informacines, telekomunikacines ir palydovines 

technologijas, elektroniką visame apstatytos aplinkos gyvavimo procese.

• Kurti žemės ir vandens kokybės stebėjimo sistemas (cheminiai davikliai, 
teikiantys realaus laiko informaciją apie gruntinio vandens kokybę, 
integruotos žemės ir vandens apsaugos nuo kritinės padėties arba 
drastiškų pokyčių technologijos ir t. t.).

• Kurti integruotas statinių gyvavimo ciklo poveikio aplinkai (eismo • Kurti integruotas statinių gyvavimo ciklo poveikio aplinkai (eismo 
keliamas triukšmas ir vibracijos, oro, grunto bei vandens tarša ir pan.) 
analizės sistemas, kurios galės modeliuoti ir prognozuoti apstatytos ir 
humanizuotos aplinkos neigiamą poveikį aplinkai. 



Užstatyta aplinka (3)
• Gaminti ir diegti intelektinius daviklius, visiems apstatytos aplinkos 

elementams sudarant sąlygas nuolatos turėti istorinę ir visa apimančią 
informaciją. 

• Kurti žemės ir vandens kokybės stebėjimo sistemas (cheminiai davikliai, 
teikiantys realaus laiko informaciją apie gruntinio vandens kokybę, 
integruotos žemės ir vandens apsaugos nuo kritinės padėties arba 
drastiškų pokyčių technologijos ir t. t.).

• Kurti integruotas statinių gyvavimo ciklo poveikio aplinkai (eismo 
keliamas triukšmas ir vibracijos, oro, grunto bei vandens tarša ir pan.) 
Kurti integruotas statinių gyvavimo ciklo poveikio aplinkai (eismo 
keliamas triukšmas ir vibracijos, oro, grunto bei vandens tarša ir pan.) 
analizės sistemas, kurios galės modeliuoti ir prognozuoti apstatytos bei 
humanizuotos aplinkos neigiamą poveikį aplinkai. 

• Lietuvos mastu įgyvendinti „protingo (intelektinio)“ namo idėją 
žmonėms, turintiems rimtų fizinių negalių. Tai suteiktų galimybę įgyti 
daugiau nepriklausomybės ir padidintų jų gyvenimo kokybę.

• Statinių konstrukcijose ir elementuose naudoti montuojamus implantus
- mažas mikroschemas, kurios priima ir perduoda į namų pagrindinį 
tinklo kompiuterį skaitmeninę informaciją apie tam tikro pastato 
elemento būklę. Tokios statinio savikontrolės sistemos leistų laiku 
pastebėti gedimus ir juos atitinkamai šalinti.



Užstatyta aplinka (4)
• Derinti ES atliekamus mokslinius tyrimus (sumanios medžiagos, sensorinės 

technologijos, matematiniai modeliai, kompiuteriniai modeliavimo metodai) 
įvairiose gamtinių ir technogeninių pavojų mažinimo srityse (statinių ir 
infrastruktūros atsparumas žemės drebėjimui, liūtims, audroms, potvyniams ir 
erozijai (upių ir pakrančių sistemoms), uraganiniams vėjams, nuošliaužoms, 
sprogimams, gaisrams, klimato ir geologiniams pokyčiams ir pan.). Analizuojant 
klimato pokyčių pasekmes apstatytai aplinkai, įvertinti vis didesnį potvynių, 
liūčių, audrų, pakrančių erozijos ir pan. poveikį statiniams. liūčių, audrų, pakrančių erozijos ir pan. poveikį statiniams. 

• Sukurti pažangius integruotus gamtinių ir technogeninių pavojų stebėjimo, 
vertinimo, prognozavimo, ankstyvo nustatymo ir įspėjimo, valdymo, 
prevencijos, rizikos analizės ir mažinimo metodus, modelius ir sistemas, 
apimančius visuomenės informavimą, pasiruošimą nenumatytiems atvejams, 
įtakos verslo procesams analizę, vaidmenų ir atsakomybės pasiskirstymą krizės 
atveju, mokymus ir kompe-ten-ciją, kokybės ir rezultatyvumo valdymą.



Užstatyta aplinka (5)

• Kurti intelektinius produktus (identifikacinius prietaisus, daviklius, 
diagnostikos įrankius), galinčius perduoti informaciją apie statybos 
proceso būklę (nukrypimai nuo darbų vykdymo grafiko, statybinių 
medžiagų tiekimo ir pan.), mikroklimatą, laikančiųjų konstrukcijų 
būklę ir pan. 

• Gaminti ir diegti intelektinius daviklius visuose apstatytos aplinkos 
elementuose, sudarant sąlygas nuolat turėti istorinę ir visa elementuose, sudarant sąlygas nuolat turėti istorinę ir visa 
apimančią informaciją. 

• Kurti žiniomis ir prietaisais grįstą sprendimų paramos sistemą, 
siekiant modeliuoti užterštumo poveikį visuomenės sveikatai 
(kvėpavimo takų ligos, širdies ir kraujagyslių ligos, vėžiniai susirgimai, 
priešlaikinis gimdymas bei padidėjęs kūdikių mirtingumas, 
neurologiniai bei psichiatriniai sutrikimai, mirtingumas, imuniteto ir 
hematologinių parametrų pablogėjimas) ir nekilnojamojo turto 
sektoriui.



Patalpų mikroklimatas ir inžinerinės 

sistemos

• Sukurti sveiką, komfortišką ir saugią aplinką taikant sumanias statybines 
medžiagas ir gaminius, daviklius, intelektines sistemas.

• Taikant sumanias sistemas užtikrinti racionalų šiluminį komfortą, 
apšviestumą, drėgmę, mažinti triukšmą.

• IRT pagrindu sukurti sistemą, leidžiančią modeliuoti, matuoti, stebėti ir 
valdyti energijos, vandens ir oro efektyvų naudojimą pastatų (objektų) valdyti energijos, vandens ir oro efektyvų naudojimą pastatų (objektų) 
funkcinei veiklai bei jų šildymui, vėdinimui, vėsinimui, apšvietimui, 
perduoti, saugoti ir analizuoti matavimo bei valdymo duomenis, 
kompleksiškai valdyti šiuos procesus. 


