
 

 
 
 
 

 
  

 

Parengė: 

Dorota Gawryluk, Balstogės technikos universitetas                                                    

Maciej Kłopotowski, Balstogės technologijų universitetas                                                    

 

Studijų dalykas / projektas / specializuotos kūrybinės dirbtuvės: Namo su vidiniu kiemeliu 

projektavimas – trukmė – 90 min. 

 

Kompiuterizuota auditorija 

Komandose dirba 3 studentai (po vieną studentą iš kiekvienos šalies) 

 

 

Nr
. 

Pristatymo 
užduoties etapai 
studentams 

Studentams 
pateikiama 

Užduotis 
studentams 

Užduoties rezultatas 
 

Laikas 
[min] 

1 Pagrindinė 
informacija apie 
namą su vidiniu 
kiemeliu  (patio). 
Trijų namų planų 
pristatymas 
 

Studentams 
pateikiami 3 
skirtingų namų su 
vidiniu kiemeliu 
planai (brėžiniai), 
kad jie išsirinktų 
vieną 

Studentų 
komandai 
pasirinkti vieną iš 
pateiktų planų 
(brėžinių) 

Pasirinktas vienas 
namo su vidiniu 
kiemeliu planas 
(brėžinys) 

5’ 

2 Tipinių namų su 
vidiniais kiemeliais 
pristatymas 

Studentams 
pateikiama 
pasirinkto namo 
tipo brėžinio dalis 
(sekcija) su 3 stogų 
tipais 

Studentai 
pasirenka stogo 
tipą 

Brėžinio dalis ir 
pasirinkto namo 
fasadas 

10’ 

3 Visų namo patalpų 
funkcinių aspektų 
pristatymas. Planų 
su furnitūra 
pristatymas 

Studentams 
pateikiama 
informacija apie 
gyventojus – 4 
asmenų šeimą 

Studentams 
nustatyti patalpų ir 
vietų funkcines 
savybes 

Namo su patalpų 
funkciniais 
sprendimais planas 

10’ 

4 Kambarių su 
apstatymu 
pristatymas 

Studentams 
pateikiami planai 
su apstatymu 

Studentams 
parinkti patalpų 
apstatymo baldais 
sprendimus 
 

Namo su patalpų 
aprūpinimo baldais 
sprendimais planas 

10’ 



5 Pagrindinė 
informacija apie 
trijų regionų 
klimatines 
ypatybes 

Techninės taisyklės 
apskaičiuoti 
langams 
skirtingose zonose  

Studentai 
apskaičiuoti 
minimalų langų 
paviršių patalpose 
ir pažymėti langus 
namo fasade 

Brėžinys su fasade 
pažymėtais langais, 
parinktais pagal 
technines taisykles 

10’ 

 PERTRAUKA     

6 Pagrindinė 
informacija apie 
namo funkcinės 
programos 
valdymą ir langų 
formos estetiką 

- Atlikti langų dydžio 
korekcijas, 
atsižvelgiant į 
patalpų 
funkciškumą, 
technines 
problemas ir 
estetines 
architektūros 
formas 

Namo planas, 2 
brėžinio dalys 
(sekcijos), šoninio 
fasado brėžinys, 
urbanistinis kvartalo 
planas 

15’ 

7 Urbanistinio plano 
su namų su 
vidiniais kiemeliais 
(patio) ansambliais 
pristatymas 
(transporto juostos 
už gyvenamosios 
zonos, bendros 
žaidimų aikštelės 
ansamblio viduje) 

 Parengti 
urbanistinį 
kompleksą iš namų 
su vidiniais 
kiemeliais (patio) ir 
bendra vidine 
erdve 

Urbanistinis 
kompleksas, 
sudarytas iš 
mažiausiai 8 namų su 
vidiniais kiemeliais 

10’ 

8 Studentų 
pristatymai 

- Pristatyti atliktą 
darbą 

Galutinio brėžinio 
varianto elektronine 
forma parengimas: 
namo su vidiniu 
kiemeliu (patio) 
planas, 2 brėžinio 
dalys (sekcijos) su 
fasadais, šoninio 
fasado brėžinys, 
urbanistinis kvartalo 
planas. Užbaigto 
darbo komandoje 
pristatymas. Diskusija 
ir užbaigimas. 

20’ 

    Iš viso: 90’ 

 


