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Kas yra aplinkos 

inžinerija?

Aplinkos inžinerija – žmonių veikla, sugebanti prisitaikyti 
prie nuolat kintančių visuomenės poreikių ir kurti 
tinkamiausias inžinerines miesto struktūras (aplinkos ir 
vandens tinklų projektavimas, transporto ir konstrukcijų 
inžinerija, hidraulika ir pastatų inžinerija). 



Darni žmogaus 

gyvenamoji aplinka



Išmanus Iskandar miestas, Malaizija

Atsinaujinanti 
energetika

Tausojantis 
vandens 

vartojimas 

Aplinkos apsauga

Patogus 
transporto 

tinklas

Išmanaus 
miesto 

planavimas

Teritorijos 
geodeziniai 
matavimai



Miestų planavimas

prieš
po 

Filadelfijos vienas iš rajonų, JAV (2016) 



Miestų planavimas

ATEITIES PASTATAI

Modulinių konstrukcijų pastatai ir statiniai, kai pastatų 

konstrukcinius elementus galima išardyti ir iš naujo 

surinkti kitokios konfigūracijos pastatą



Miestų teritorijų 

planavimas 

Singapūras

Delis, Indija

Ateities miestas, Kinija



Teritorijos apžvalga ir 

geodeziniai matavimai



Techninės priemonės objektų fiksavimui

Skeneris                    (antžeminiams darbams)                         Totalinė stotis

Skaitmeninė fotokamera                                  Bepilotis orlaivis (darbams iš oro)

Teritorijos apžvalga ir 
geodeziniai matavimai



Teritorijos geodeziniai 

matavimai

Fotonuotraukų iš bepiločio orlaivio apdorojimas

39 fotonuotraukos fotografuotos iš bepiločio orlaivio.

ContexCapture programa gautas 3D Antakalnio (Vilnius) 

fragmento modelis



3D lazerinis skeneris („GeoMax“)

Skeneris – prietaisas skirtas 
duomenims, kurių pagrindu 
sudaromas erdvinis objekto 
modelis (3D), surinkti.

Surinkti duomenys gali būti 
naudojami trimačių modelių 
konstravimui.

SPS ZOOM 300  laser scanner

filmukas:

https://www.youtube.com/watch?v

=UafYA2J_uHw

Teritorijos geodeziniai 

matavimai

https://www.youtube.com/watch?v=UafYA2J_uHw


Teritorijos geodeziniai 

matavimai

Suformuotas 3D 

Gedimino pilies

trikampių tinklo (TIN) 

tipo paviršiaus modelis

Gedimino pilies 

3D modelis  



Sudėtingų situacijų vertinimui

Teritorijos geodeziniai 

matavimai



Transporto tinklas



Transportas ir darni 

aplinka
Energija gaunama iš 

atsinaujinančių šaltinių ir 
neteršia aplinkos

Intelektinės transporto sistemos infrastruktūroje – eismo valdymas



V2V (vehicle to vehicle) Bendravimas

Transportas ir darni 

aplinka



ITS automobiliuose – įspėjimo apie kliūtį ir automatinio stabdymo sistema

Transportas ir darni aplinka

ITS infrastruktūroje – eismo stebėjimas ir eismo įvykių valdymas



ITS infrastruktūroje – eismo stebėjimas ir eismo įvykių valdymas

Transportas ir darni 

aplinka



Transportas ir darni 

aplinka

ITS infrastruktūroje - kelių būklės stebėjimas



Ateities kelių dangos – greitai įrengiamos dangos

Transportas ir darni 

aplinka



Transportas ir darni 

aplinka

Ateities kelių dangos – elektros energiją gaminančios dangos

Ateities kelių dangos – elektromobilius įkraunančios dangos



Atsinaujinantys 

energijos ištekliai



Atsinaujinanti 

energetika

• Pastatų šildymui ir vėsinimui tenka apie pusė visos Europos Sąjungoje suvartojamos energijos

• Modernios atsinaujinančios energijos technologijos pagamina tik apie 18 % pirminės energijos reikalingos pastatų šildymui ir vėsinimui



Atsinaujinančios 

energijos tyrimai 



Darnioji pastatų 

energetika



Atsinaujinančios energijos 

sektorius

Naujos darbo vietos 
2015 m. (tūkstančiais) 

atsinaujinančios 
energijos sektoriuje. 
Didelė perspektyva 

įsidarbinti!

Kviečiame studijuoti 
Pastatų energetiką!

http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1234/dir61/dir3/13_0.php

https://lt-lt.facebook.com/pek.ap.vgtu

http://www.vgtu.lt/uploads/files/dir1234/dir61/dir3/13_0.php
https://lt-lt.facebook.com/pek.ap.vgtu
http://www.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/pastatu-energetikos-katedra/apie-katedra/51669
https://lt-lt.facebook.com/pek.ap.vgtu


Vandens vartojimas 



Vandens inžinerija

Lietaus vandens 

panaudojimas laistyti žalią stogą

Išvalytos nuotekos 
naudojamos 
automobilių plovimui



Vartotojiška visuomenė



Energija

Triukšmas

Atliekos

Oras

Dirvožemis



ir daugelis kitų... 

Gamtinės ir 

žmogaus 

sukeltos 

katastrofos

Žmonių 

sveikata ir 

gerovė

Energijos 

ištekliai

Klimato įvairovė 

ir kaita

Vandens 

ištekliai

Orų prognozė, 

prognozė ir 

perspėjimas

Ekosistemos

Darni 

žemdirbystė

Bioįvairovė



Technologijos aplinkosauginiams iššūkiams spręsti 

Energija iš atliekų

Skystas kuras

GE Company Proprietary

CO2 sulaikymas

Vandenilis



Turime išsaugoti tai!

Iššūkis aplinkos apsaugai:  
Darnus išteklių valdymas nuolat besikeičiančioje planetoje



Darni gyvenamoji aplinka – dideli iššūkiai



Dideli iššūkiai – didelis Resursų poreikis

Miestų planuotojai Kelininkai inžinieriai

Geodezininkai  Matininkai   Pastatų energetikos specialistai   

Vandentvarkos inžinieriai       Aplinkos apsaugos specialistai  

Medžiagų ir technologijų ekspertai  Tyrėjai Mokslininkai

Aplinkos inžinerijos 

fakultetas



Resursai kuriami ir ugdomi VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete



Ačiū už dėmesį !

Tegul mus supanti aplinka 

visada būna draugiška☺


