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Mokslinių tyrimų kryptys 

1. Energijos vartojimo efektyvumas ir mikroklimato kokybė pastatuose. 
2. Pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo sistemų gyvavimo ciklo, termodinaminė (ekserginė) analizė. 
3. Pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo sistemų bei procesų integravimas, modeliavimas, planavimas. 
4. Atsinaujinančių energijos išteklių integracija į pastatų energetines sistemas. 

 

Veikla tarptautinėse organizacijose 
1. V. Martinaitis - Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės 

veiklos (2007 – 2013 m.) programos (7 BP) Lietuvos skirtas „Energija“ komiteto ekspertas.  
2. V. Martinaitis - Energetikos ekonomikos tarptautinės asociacijos (International Association for Energy Economic, 

IAEE) narys nuo 1994 m., Pastatų ir Statybos tyrimų ir inovacijų Tarptautinės Tarybos (International council for 

research and innovation in building and construction, CIB, W108 – Klimato kaita ir pastatų aplinka) narys nuo 
2002 m. 

 

Dalyvavimas tarptautiniuose mokslo projektuose 
1. Europos Komisijos 6-oji Bendroji programa FRAMEWORK-6. Projektas „Originali skystųjų desikantų oro 

sausinimo sistema“ (Novel Liquid Desiccant Dehumidification System, DEHUMID). Vykdymo terminai –       
2005–2007 metai. Projekto VGTU dalies vadovas – K. Čiuprinskas. 

 

Dalyvavimas šalies mokslo programose 
1. Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 m. programa. Projektas „Nacionalinės energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 m. programos, vadovaujantis strateginio planavimo metodikos 
reikalavimais, susisteminimas ir parengimas“. Vadovas – V. Martinaitis. 

2. Nacionalinės mokslo programos „Darni energetika“ projektas (http://www.lmt.lt) ir jos galimybių studija. Rengimo 
grupės narys – V. Martinaitis. 

3. Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje” įgyvendinamas projektas ,,Gamtos mokslų podoktorantūrinių 
stažuočių (post doc‘7) sistemos sukūrimas ir įdiegimas”. 2007/08 m.m., stažuotojas - R. Gatautis (LEI), vadovas – 
V. Martinaitis. 

 

Darbuotojų vizitai 
1. V. Martinaitis pagal Mokymosi visą gyvenimą programos (Lifelong Learning Programme IP) daugiašalį projektą 

„Europos energijos ateitis“ skaitė paskaitą apie energetinių sistemų termodinaminę analizę Nyderlanduose (Hanze 
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University, Groningen), kurios klausytojai buvo studentai iš Nyderlandų, Suomijos, Vokietijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Ispanijos, Belgijos, Prancūzijos, Ganos, Ugandos, Gambijos, 2007 m. spalio 21 d. 

2. V. Martinaitis - Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės 
veiklos (2007 – 2013 m.) programos (7 BP) Lietuvos skirtas „Energija“ komiteto ekspertas – dalyvavo Europos 
Komisijos Tyrimų direktorato „Energija“ komiteto trijuose pasėdžiuose: (Briuselis, Belgija) 2007 m. sausio 25, 
kovo 15, balandžio 25-26, birželio 27, liepos 20, rugsėjo 6, spalio 4, lapkričio 6, gruodžio 5. 

3. K. Valančius skaitė paskaitas pagal ERASMUS tarptautinę programą (Fachhochschule Stralsund) (Stralzund, 
Vokietija) 2007 m. balandžio 9-15 d. 

4. S. Paulauskaitė skaitė paskaitas pagal ERASMUS tarptautinių mainų programą (Fachhochschule Stralsund), 
(Štralzundas, Vokietija) 2007m balandžio 9-15 d. 

5. S. Paulauskaitė dalyvavo antrojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Teoriniai šilumos dujų tiekimo ir 
vėdinimo pagrindai” (Maskvos valstybiniame statybos universitete, Rusijoje) kur skaitė mokslinį pranešimą ir kaip 
sutarties su MGSU koordinatorė suderino bendradarbiavimo programą 2008 metams, 2007 m. lapkričio 19–25 d. 

6. K. Čiuprinskas BP6 projekto DEHUMID rėmuose buvo išvykęs darbiniais vizitais į Giordano institutą, Belarija, 
Italija (nuo 2007 m. gegužės 6 d. iki 2007 m. gegužės 10 d.) ir į „Net Green Development“ Lda, Estoril, Portugalija 
(nuo 2007 m. spalio 24 d. iki 2007 m. spalio 27 d.). 

7. E. Juodis buvo išvykęs pagal Mokymosi visą gyvenimą programos (Lifelong Learning Programme IP) daugiašalį 
projektą į Enkoping, Švedija 2008 m sausio 8-10 dienomis. 

 
Apgintos daktaro disertacijos 

1. G. Šiupšinskas. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos kompleksinio modernizavimo modelis. VGTU, 2007 m. 
kovo 16 d. Vadovas – V. Martinaitis. 

2. K. Valančius. Pastato aktyviosios šiluminės talpos įtaka patalpų mikroklimatui bei energijos poreikiams. VGTU, 
2007 m. kovo 16 d. Vadovas – A. Skrinska. 

3. R. Savickas. Karšto vandens tiekimo sistemų pastatuose efektyvumas. VGTU, 2007 m. kovo 29 d. Vadovas –
 A. Skrinska. 

 

Publikacijos 
Mokomoji knyga 

1. Martinaitis, Vytautas. Termodinaminė analizė: mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 
Vilnius: Technika, 2007. 207 p. ISBN 9955-28-081-1. 

2. Vaitiekūnas, Petras. Šilumos mainų matematinis modeliavimas: mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. Vilnius: Technika. 2007. 290 p. ISBN 978-9955-28-077-4. 

 

Mokymo ir metodinė priemonė 
1.  Juodis, Egidijus, Energy Efficient Building, Metodikos nurodymai, ISBN: 978-9955-28-174-0, VGTU leidykla 

Technika. Leidimo metai: 2007. Kalba: anglų. Leidinio Nr.: 941. 
 

Daktaro disertacijos santrauka 

1. Savickas, Romanas. Efficiency of hot water sypply systems in buildings : summary of doctoral dissertation : 
technological sciences, energetic and thermal engineering (06T) / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: 
Technika, 2007. 22 p. 

2. Valančius, Kęstutis. Influence of active heat capacity on microclimate and energy demand of a building : summary 
of doctoral dissertation : technological sciences, energetics and thermal engineering (06T) / Vilnius Gediminas 
Technical University. Vilnius: Technika, 2007. 23 p. 

3. Šiupšinskas, Giedrius. The model of coherent modernization of district heating system : summary of doctoral 
dissertation : technological sciences, energetics and thermal engineering (06T) / Vilnius Gediminas Technical 
University. Vilnius: Technika, 2007. 24 p. 

 

Straipsnis ISI Web of Science 
1. V. Martinaitis, E. Kazakevičius, A. Vitkauskas A two-factor method for appraising building renovation and energy 

efficiency improvement projects // Energy Policy Elisavier Sience ISSN: 0301-4215 Volume 35, Issue 1, January 
2007, Pages 192-201. 

2. Laurinavičius, A.; Čygas, D.; Čiuprinskas, K.; Juknevičiūtė, L.. Data analysis and evaluation of road weather 
information system integrated in Lithuania // The Baltic journal of road and bridge engineering. ISSN 1822-427X. 
Vol. 2, no. 1 (2007). p. 5-11. Prieiga per internetą: <http://www.bjrbe.vgtu.lt>. 

 

Straipsnis LMT patvirtintose DB 

1. Biekša D., Martinaitis V. Pastato inžinerinių sistemų tyrimas taikant ekserginį sistemų vertinimo metodą. 
Energetika. 2007, T. 53, Nr. 4, ISSN 0235-7208, p. 84–89. 
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3. Sasnauskaitė, Violeta; Užšilaitytė, Lina; Rogoža, Artur.A Sustainable analysis of a detached house heating system 
throughout its life cycle. A case study // International journal of strategic property management. ISSN 1648-715X. 
Vol. 11, no. 3 (2007). p. 143-155. Prieiga per internetą: <http://www.ijspm.vgtu.lt/>. 

4. Samarin, Oleg; Lushin, Kirill; Paulauskaitė, Sabina. Energy savings efficiency in public buildings under market 
conditions in Russia.// Journal Technological and Economic Development of Economy, Vol XIII, No 1, 2007, 67 – 
72 p.ISSN 1392-8619 Prieiga per internetą:http://www.tede.vgtu.lt/upload/ukis_zurn/010_str.pdf. 

5. R. Savickas, A. Skrinska. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų karšto vandens apskaitos efektyvumas bei vartojimo 
neapibrėžtumo analizė// Energetika ISSN 0235-7208. 2007. Nr. 4. p.76-86. 

 

Straipsnis mokslo-populiariame leidinyje 

1. Juodis, Egidijus, Kai kurie 2006/2007 metų šilumos sąnaudų šildymui rezultatai, Šiluminė technika, 2007 Nr4, p.6-7. 
 

Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje 
1. Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis.  Влияние активной теплоемкости здания на микроклимат и 

теплопотребление помещений // Материалы Второй Международной научно-технической конференции 
«Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». 21-23 ноября 2007 г. МГСУ, Москва = 
Proceedings of the 2nd international scientific and technical forum "Theoretical foundations of heat and gas supply 
and ventilation". November 21-23 2007, MSUCE, Moscow / Московский государственный строительный 
университет, Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике НП АВОК, Росийское научно-техническое общество 
строителей. Москва : МГСУ, 2007. ISBN 5-7264-0438-6. p. 54-58. Prieiga per internetą: < 
http://www.mgsu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=804&Itemid=158>. 

2. Jaraminienė, Eglė; Juodis, Egidijus. Feasibility of Air Infiltration Evaluation on the Base of Building Thermal 
Balance // Proceedings of International Congress E-nova 2007. Springer, 2007. ISBN 978-3-9500919-7-7. p. 53 –
 57. 

 

Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje 
1. Streckienė, Giedrė; Martinaitis, Vytautas.  Šilumos akumuliavimo būdai ir taikymas - energetiniai ir 

aplinkosauginiai aspektai // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos 
"Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 
2007. ISBN 978-9955-28-162-7. p. 254-262. Prieiga per internetą: < http://leidykla.vgtu.lt>. 

2. Sribikė, Romualdas. Bandymas įdiegti "Clivus multrum" Lietuvoje // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės 
mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. 
ISBN 978-9955-28-119-1. p. 160-165. 

3. Grigaliūnas, Mantas; Martinaitis, Vytautas. Baseino pietryčių Lietuvoje šildymo saulės kolektoriumi analizė // 
Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 
d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 113-118. 

4. Brazytė, Raimonda; Skrinska, Alfonsas. Elektros energijos poreikiai patalpų aušinimui administraciniame pastate // 
Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 
d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 50-57. 

5. Kaušylaitė, Rūta; Valančius, Kęstutis. Energetinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate 
analizė // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. 
balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 134-139. 

6. Sochrankina, Jelizaveta; Šiupšinskas, Giedrius. Gazifikavimo technologija, jos privalumai ir trūkumai, pritaikymo 
galimybių analizė // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 
m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 126-133. 

7. Kavalskytė, Dovilė; Lukoševičius, Valdas.Lietuvos kuro rinkos apžvalga/analizė // Pastatų inžinerinės sistemos: 
respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : 
Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 119-125. 

8. Streckienė, Giedrė; Martinaitis, Vytautas. Ligoninės kogeneratorinės šilumos akumuliautoriaus veikimo režimų 
tyrimas "EnergyPRO" modeliu // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios 
Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 99-105. 

9. Trutnevytė, Evelina; Martinaitis, Vytautas. Pasatų elektros apkrovų tyrimo ypatybės // Pastatų inžinerinės sistemos: 
respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : 
Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 67-72. 

10. Misevičūtė, Violeta; Valančius, Kęstutis.  Pirminės energijos poreikių daugiabučių namų šildymo sistemos 
gyvavimo ciklo gamybos ir naudojimo etapų vertinimas // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės 
konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-
9955-28-119-1. p. 140-145. 
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11. Jonkaitis, Tomas; Juodis, Egidijus.  Realus ir programiškai sumodeliuotas šiluminis bei ekonominis vėdinimo 
sistemų šilumos atgavimo įreginių efektyvumas // Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės 
konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-
9955-28-119-1. p. 11-19. 

12. Kajutis, Jonas; Paulauskaitė, Sabina.  Spindulinės šildymo - vėsinimo sistemos sukurto mikroklimato analizė // 
Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 
d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 20-26. 

13. Charina, Ana; Skrinska, Alfonsas. Šalčio saugyklų panaudojimo galimybės visuomeniniams pastatams vėsinti // 
Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 
d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 58-66. 

14. Saulėnas, Tomas; Rogoža, Artur. Šilumos tiekimo tinklų kiekybinio ir kokybinio reguliavimo analizė // Pastatų 
inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., 
medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 106-112. 

15. Juchnevič, Violeta; ir Vaitiekūnas, Petras. Racionalus energijos poreikio visuomeniniame pastate modeliavimas // 
Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 
d., medžiaga. Vilnius.; Technika, 2007. ISBN 978-9955-28-119-1. p. 146-153.  

16. L. Užšilaitytė, V. Martinaitis. Įgyvendintų energijos taupymo projektų Lietuvos mokyklų pastatuose efektyvumo 
vertinimas // Doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos „Jaunoji energetika", įvykusios 2007 m. birželio 7 d. 
Kaune medžiaga. ISSN 1822-7554. 

17. Sasnauskaitė, Violeta; Juodis, Egidijus.  Energijos sąnaudų apšvietimui ir aušinimui priklausomybė nuo patalpos 
įstiklinimo ploto  // Šilumos energetika ir technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga : Kaunas, 2007 m. 
vasario 1, 2 d./ Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas. Kaunas : Technologija, 2007. 
ISBN 978-9955-25-338-9. p. 247-250.  

18. Martinaitis, Vytautas; Rogoža, Artur. Energetinio efektyvumo vertinimas pastatų atnaujinimo projektuose // 
Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d. / 
Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos inžinierių šiluminės technikos 
asociacija. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-338-9. p. 231-236. Prieiga per internetą: < 
http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2007/meniu.asp>. 

19. Streckienė, Giedrė; Martinaitis, Vytautas.  Kuro elementas ar vidaus degimo variklis nedidelėje kogeneratorinėje? 
// Šilumos energetika ir technologijos - 2007: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2007 m. vasario 1-2 d. / 
Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos inžinierių šiluminės technikos 
asociacija. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-338-9. p. 237-240. Prieiga per internetą: < 
http://www.ktu.lt/lt/apie_renginius/konferencijos/2007/meniu.asp>. 

20. Sasnauskaitė, Violeta; Juodis, Egidijus.   Administracinio pastato įstiklinimo ploto optimizavimas atsižvelgiant į 
energijos sąnaudas apšvietimui ir aušinimui // Jaunoji energetika 2007: doktorantų ir jaunųjų mokslininkų 
kasmetinė konferencija, Kaunas, LEI, 2007 m. birželio 7 d./ Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2007. ISSN 
1822-7554 (CD).    

21. Jaraminienė, Eglė. Pastato šilumos balanso analizė pagal automatizavimo ir valdymo sistemos duomenis. // 
Pažangioji statyba: respublikinės konferencijos, įvykusios Kaune 2007 m. spalio 26-27 d., medžiaga. Kaunas: 
Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-381-5. p. 178-182. 
 

Straipsnis mokslo, meno, kultūros leidiniuose 
1. Skrinska, Alfonsas; Šakmanas, Aloyzas.  Patalpų mikroklimato kūrėjas // Gedimino universitetas. ISSN 1392-5857. 

2007, Nr. 6. p. 31. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/leidiniai>. 
 

Recenzija ISI Master Journal List 

1. V. Martinaitis recenzavo A. Pušnov straipsnį „Aerodinamic ceramics regular packing for heat and mass transfers 
for aparatus of environment protection“ mokslo žurnalui „Journal of environmental engineering and landscape 
management“. 

2. V. Martinaitis recenzavo D. Stepanonytė, J. Blynas straipsnį „A thermodynamical assesment of karbamide use for 
reduction of boiler NOx, CO flue gass emissions“ mokslo žurnalui „Journal of environmental engineering and 
landscape management“. 

3. V. Martinaitis recenzavo P. Baltrėnas, P. Vaitiekūnas, S. Vasarevičius, S. Jordaneh straipsnį „Automobilių 
išmetamųjų dujų sklaidos modeliavimas“ mokslo žurnalui „Journal of environmental engineering and landscape 
management“. 

4. V. Martinaitis recenzavo B. Gülgün, S. Önder, E. Aktaş, F.Ü. Ankaya straipsnį „A research of awareness, 
sensitivity and behaviour towards environmental issues among Ege university students in Izmir“, Turkey mokslo 
žurnalui „Journal of environmental engineering and landscape management“. 
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Recenzija LMT patvirtintose DB 

1. V. Martinaitis recenzavo E. K. Zavadsko, S. Raslano, A. Kaklausko straipsnį „Evaluation of building retrofit 
projects“ VGTU ir LMA mokslo žurnalui Civil Enginering and management.  

2. V. Martinaitis recenzavo A. Jurelionio, J. Karbauskaitės, E. Isevičiaus straipsnį „Impact of Window Thermal 
Performance on room air movement“ VGTU ir LMA mokslo žurnalui Civil Enginering and management.  

 

Recenzija kitose DB 

1. V. Martinaitis: Rygos technikos universiteto „Statybos mokslas“ („Construction Science“) mokslo darbų 8-to 
leidimo 10-ties publikacijų recenzavimas.  

 

Recenzija kituose recenzuojamuose leidiniuose 
1. A. Rogoža. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. 

balandžio 26-27 d., medžiagos recenzavimas. 
2. A. Rogoža. Aleksandro Gluosnio žinyno „Efektyviai vartojančios dujinį kurą įrangos gyvenamuosiuose, 

visuomeniniuose ir administraciniuose pastatuose“ recenzija. 
3. A. Skrinska. Jono Juodvalkio monografijai „Nestacionarieji šilumos mainai pastatuose“. 
 

Atlikti moksliniai darbai 
1. Šiluminių veiksnių bei pastato dinaminių charakteristikų įtaka patalpų vidaus mikroklimatui, pastato 

energijos sunaudojimui bei instaliuotai galiai (kvalifikacinis). 2007 m. užduotis „Šiluminių ir aerodinaminių procesų 
tyrimai energijos tiekimo ir vartojimo sistemose“ Darbo vadovas – A. K. Skrinska. Darbo vykdytojai: E. S. Juodis, 
S. Paulauskaitė, A. Šakmanas, N. Vegytė, V. Lukoševičius, P. Urbonas, K. Valančius, G. Rynkun, E. Jaraminienė, 
V. Sasnauskaitė. 

Šio darbo tikslas nagrinėti šiluminių veiksnių bei pastato dinaminių charakteristikų įtaką patalpų vidaus 
mikroklimatui, pastato energijos sunaudojimui bei instaliuotai galiai. Modeliavimo būdu nustatyti pastatų įstiklinimo 
įtaką energijos sąnaudoms. Nagrinėti pastatų energijos balanso analizės neapibrėžtumą. Įvertinti karšto vandens tiekimo 
sistemų darbą. Pastatams turi būti atlikta protarpinio šildymo naudojimo galimybės bei nestacionarių šiluminių veiksnių 
analizė. Šiam reikalui siūloma naudoti energijos tvermės dėsnį uždaram tūriui, panaudojant aktyviosios šiluminės talpos 
sąvoką. Nustatyta, kad naudojant protarpinį šildymą, reikalingas padidintos galios šilumos šaltinis. Šiluminės galios 
padidėjimas gali kisti nuo 18 iki 125 %. Nustatyta, kad šilumos balanso, sudaryto pagal pastato automatizuoto valdymo 
sistemų kaupiamus duomenis, taikymo tinkamumas priklauso nuo gaunamų rezultatų neapibrėžtumo. Rezultatų 
neapibrėžtumas priklauso tiek nuo kaupiamų reikšmių tikslumo ir sukauptų duomenų kiekio, tiek nuo pastato 
charakteristikų. Nustatyta, kad dėl vandens temperatūrų skirtumo tarp pastato įvadinio karšto vandens skaitiklio ir 
gyventojų buitinių karšto vandens skaitiklių vietose, gyventojų buitinis karšto vandens skaitiklis rodo 1,17 % didesnius 
karšto vandens suvartojimo parodymus nei pastato įvadinis karšto vandens skaitiklis. Šilumos siurblių sezoninio 
efektyvumo tyrimai parodė, kad Lietuvos klimato sąlygomis geriausiai tinka siurbliai, kurių šilumos šaltiniai yra 
gruntas arba gruntinis vanduo, tinkamiausi grindiniam šildymui. 

2. Daugiabučių namų modernizavimo programos monitoringas. Vadovas – A. Rogoža. Vykdytojas: 
V. Martinaitis. Užsakovas: Būsto ir urbanistinės plėtros fondas. 

Šio darbo tikslas yra nustatyti Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo rezultatus, o 
būtent: dalyvaujančių Programoje Bendrijų, jungtinės veiklos sutarties dalyvių, Bankų, Agentūros, Draudikų ir paskolų 
garantijas teikiančių įmonių (organizacijų) veiklą įgyvendinant Programą ir vykdant Taisyklėmis numatytas procedūras; 
būtinybę koreguoti Programą, siekiant pagerinti jos įgyvendinimo uždavinius. Mokslo darbe atlikta duomenų, susijusių 
su dalyvaujančių Programoje daugiabučių namų modernizavimu, analizė. Monitoringas apėmė įvairius aspektus: 
techninį, energijos sąnaudų šildymui sumažėjimą, finansinį, socialinį. Atliekant darbą buvo aplankyti 14 tiriamųjų 
pastatų, surengta daugiabučių namų gyventojų apklausa, kurios metu buvo siekiama išsiaiškinti jų požiūrį į renovacijos 
naudą bei Programos projekto eigą. 

3. Energijos ir energijos išteklių vartojimo audito pastatuose modelio ir teisinių rekomendacijų dėl šio modelio 
taikymo reglamentavimo parengimas // 2007 m. birželio 6 d. (užsakomasis) sutartis Nr. 8-205(ŪM)/2170 -MA 
(VGTU). Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: A. Rogoža, K. Čiuprinskas. – 
2007. 70 p. 

Mokslo darbe atlikta duomenų apie energijos vartojimo auditų (toliau – EVA) atlikimo pastatuose naudojamus 
modelius šalyje ir užsienyje analizė, apžvelgti atskiri EVA modeliai ir atskleistos jų ypatybės, pateikti pasiūlymai dėl 
EVA modelių taikymo ir įteisinimo Lietuvoje. Remiantis apžvelgtų modelių specifika, parengti du EVA modeliai 
(apžvalginis ir išsamusis), atskleidžiant jų turinį, išsamumą ir vykdymo metodiką. 

4. Rankraščio informacinei medžiagai (leidiniui) apie Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
2006–2010 metų programą ir jos įgyvendinimą parengimas //2007 m. liepos 27 d. (užsakomasis) sutartis Nr. 8-
315(ŪM)/2278-MA (VGTU) Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: 
V. Misevičiūtė. – 2007. 41 p. 
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Mokslo darbe išanalizuoti ES ir Lietuvos efektyvų energijos vartojimą reglamentuojantys dokumentai, parinkta 
jų esmę atspindinti medžiaga, suderinta su Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų 
programos turiniu, paruoštas leidybai tinkamas rankraštis. 

5. Energetinių procesų pastatų inžinerinėse sistemose integravimo galimybių tyrimas (kvalifikacinis). Vadovas 
- V. Martinaitis. Vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša, L. Užšilaitytė, V. Misevičiūtė. 

Atliktas integruotinų procesų pastatų inžinerinėse sistemose identifikavimas. Sisteminės analizės pagrindu 
nustatyta analizuojamų sistemų struktūriniai ir formalizuoti ryšiai, įgalinantys nustatyti pastato mikroklimato būseną 
esant skirtingiems patalpų naudojimo režimams bei kintančios apsupties sąlygoms. Suformuota pastato inžinerinių 
sistemų termodinaminio modelio versija. Jo pagrindu atliktas pastato inžinerinių sistemų modeliavimas charakteringais 
jų naudojimo periodais: tipinės žiemos ir pereinamojo laikotarpio savaičių periodai, pilni šildymo ir šiltasis sezonai. 
Pasato inžinerinių sistemų procesų integravimas leidžia sumažinti pareikalaujamos eksergijos srautą, kurį turi patiekti 
išorinis tiekėjas. 
  

Sukurta programinė įranga, duomenų bankai 
1. Vaitiekūnas, Petras .Šilumos ir masės pernašos procesų modeliavimo programos: duomenų bankas. VGTU. 

Šildymo ir vėdinimo katedra. 2007. 30 p. 
 

Atliktos paslaugos, ekspertizės 
1. A. Skrinska. Darbo projekto „FR240 ir FR275 šaldytuvų A* ir A** projektas su įprastinės konstrukcijos 

kompresoriumi“ ekspertizė. 
2. A. Skrinska. Darbo projekto „Dvifazių srautų taikymas kuriant energijai mažai imlias technologijas“ ekspertizė. 
3. A. Skrinska. Darbo projekto „Ekologinis- ekonominis šildymo įrenginių neigiamo poveikio aplinkai erdvinis 

modelis“ ekspertizė. 
4. A. Skrinska. Darbo projekto „Šilumos mainų, hidrodinamikos ir krizės tyrimai branduolinių reaktorių vandeniu 

aušinamuose reaktoriuose“ ekspertizė. 
5. A. Skrinska. Darbo projekto „Automobilių ekologinių degalų su bioetanolio priedais techninių- ekonominių ir 

savikainos mažinimo galimybių tyrimas“ ekspertizė. 
6. E. Juodis. Teismo ekspertizė pagal Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartį 2007-12-15. 
 

Dalyvavimas konkursuose ir jų laureatai 
1. T. Jonkaičio (vadovas E. Juodis) magistro darbas „Šiluminis ir ekonominis šilumos atgavimo įrenginių 

efektyvumas vėdinimo sistemose“ „Werner Von Siemens Excellence Award“ konkurse apdovanotas pirmąja 
premija 2007 m. 

 

Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo 

leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje 
1. V. Martinaitis. Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalų „Journal 

of civil engineering and management“ (ISSN 1392-3730) ir „Journal of environmental engineering and landscape 
management“ (ISSN 1648-6897) redkolegijų narys. Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidiumo narys. 
Lietuvos šilumos technikos inžinierių asociacijos prezidiumo narys. Lietuvos energetikos ekonomikos asociacijos 
valdybos narys. Lietuvos dujų asociacijos tarybos narys. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
energetikos ekspertas. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas. Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos Energetikos komiteto narys. Rygos technikos universiteto 48-osios tarptautinės mokslinės 
konferencijos, Energetikos ir elektrotechnikos sekcijos mokslo komiteto narys. Rygos technikos universiteto 
tarptautinės mokslinės konferencijos, Architektūros ir statybos sekcijos mokslo komiteto narys. VGTU veikiantysis 
atstovas Nacionalinėje šilumos energetikos technologijų platformos Taryboje. 

2. A. Rogoža. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. 
balandžio 26-27 d., redkolegijos narys, specialistų, siekiančių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 
vadovo pareigas, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo komisijos narys. 

3. E. Juodis. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. 
balandžio 26-27 d., redkolegijos narys. 

4. N. Vegytė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. 
balandžio 26-27 d., redkolegijos narys. 

5. A. Skrinska. Mokslų akademijos žurnalo Energetika redakcinės kolegijos narys, Lietuvos energetikos instituto 
mokslinės tarybos narys, Visuotinės lietuvių enciklopedijos MRT narys, Termoizoliacijos instituto mokslinės 
tarybos narys. 
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Kita mokslinė veikla 
1. V. Martinaitis. Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės 

veiklos (2007 – 2013 m.) programos (7 BP) Lietuvos skirtas „Energija“ komiteto ekspertas; VGTU Energetikos ir 
termoinžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas; 3 doktorantų vadovas; 1 disertacijos 
gynimo tarybos pirmininkas, 3 disertacijų gynimo tarybos narys, 1 disertacijos oponentas. 

2. A. Rogoža. 2 doktorantų disertacijų gynimo tarybos narys. 
3. A. Skrinska. VGTU Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos sekretorius, 1 

doktoranto disertacijos vadovas, 1 doktoranto gynimo tarybos pirmininkas, 5 disertacijų gynimo tarybos narys, 
oponavo 3 disertacijoms. 

4. E. Juodis. 3 disertacijų gynimo tarybos narys. 
 

 
 
 
Katedros vedėjas                                                   Vytautas Martinaitis  
                                                                                                                                       (parašas) 


