
Aplinkos inžinerija 

studijų programos siūlomos baigiamųjų darbų temos magistrantams 

Baigiamojo darbo temos 
pavadinimas 

Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo  
pasiekimai, siejant su siūloma tema 

Baigiamojo 
darbo vadovas 

,,Akustiškai efektyvių konstrukcijų 
panaudojant padangų tekstilės 
atliekas kūrimas, tyrimai ir 
modeliavimas“ 

Pagal ES atliekų tvarkymo politiką įvairių atliekų 
perdirbimas bei pakartotinas panaudojimas yra 
laikomas ekologiškiausia ir pažangiausia atliekų 
utilizavimo technologija, pasižyminčia mažiausiu 
poveikiu aplinkai. ES žiedinės ekonomikos veiksmų 
planu siekiama sumažintų atliekų kiekius 
patenkančius į sąvartynus, o padangų tekstilės 
atliekų antrinis panaudojimas išspręstų šių atliekų 
panaudojimo/utilizavimo problemą, prisidėtų prie 
ekonominių ir socialinių problemų sprendimo.  
Doc.dr. R.Grubliauskas panaudotų padangų atliekų, 
panaudojimo akustiškai efektyvių konstrukcijų 
kūrimui, tematika vadovavo MITA technologinės 
plėtros projektui (2017-2018 m.); taip pat vykdo 
mokslinius tyrimus pagal priemonę Inočekiai. 

Doc. dr. 
Raimondas 
Grubliauskas 

Naftos produktais užteršto 
dirvožemio biologinio valymo 
tyrimai ir optimizavimas 

Biologinis dirvožemio valymas jau daugelį metų 
taikomas, bet ne visada pavyksta pasiekti reikiamą 
išvalymo laipsnį. Įvairūs parametrai įtakoja 
dirvožemio valymo greitį ir efektyvumą. Baigiamojo 
darbo metu bus siekiama juos įvertinti siekiant 
optimizuoti valymo procesą. 
Prof. S.Vasarevičius jau jau ilgą laiką dirba 
dirvožemio valymo srityje, vadovavo doktorantams ir 
magistrantų baigiamiesiems darbams. 

Prof. dr. Saulius 
Vasarevičius 

Išmaniųjų programėlių taikymo 
vandentvarkoje tyrimas 

Mobiliosios aplikacijos vis plačiau naudojamos 
kasdienybėje, todėl jų panaudojimo sitis, ypač 
aplinkosaugoje, gali būti dar labiau išplečiama. 
M.Valentukevičienė gavo finansavimą pagal ES 
fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 
09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų 
mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 
mokslinę veiklą“  veiklos  „Studentų gebėjimų vykdyti 
MTEP veiklą ugdymas“ , bei išleido straipsnį 
„išmanaus miesto“ tematika „Evaluating the impacts 
of integrated pollution on water quality of the trans-
boundary Neris (Viliya) River“. 

Doc. dr. Marina 
Valentukevičienė 

Eutrofikaciją sukeliančių medžiagų 
šalinimo iš nuotekų tyrimai ir 
analizė 

Tema aktuali Lietuvoje ir pasaulyje, sietina su 
griežtėjančiais aplinkosaugos reikalavimais ir 2019 
m. ,,Nuotekų tvarkymo reglamento pataisomis‘‘. 
Vadovė, vystydama šią temą, su bendraautoriais yra 
parašiusi 5 mokslinius straipsnius, įtrauktus į 
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės 
leidinius, turinčius citavimo rodiklį. 2019 m. 
publikuotas vadovės Q1 straipsnis: Mažeikienė A. 
Improving small-scale wastewater treatment plant 
performance by using a filtering tertiary treatment 
unit. 
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Atkreipiame dėmesį, kad būsimieji magistrantai gali siūlyti ir gvildenti savo siūlomas tematikas. 

 


