
Pastatų energijos 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 

Pasyvių saulės energijos 
technologijų panaudojimo 
vėdinimo sistemose tyrimas 

Lietuvoje ir panašiame klimate vis dar per mažai 
išnaudojamas saulės energijos panaudojimo 
potencialas būtent vėdinimo sistemose. Darbe būtų 
nagrinėjami pasyvūs saulės energijos panaudojimo 
būdai pastatui vėdinti (saulės kaminas ir pan.), hibridinio 
vėdinimo panaudojimo potencialas. Vadovė vėdinimo 
srityje turi ilgametę darbo patirtį, šiuo metu dirba mokslo 
projekte susijusiame su hibridiniu pastato vėdinimu, yra 
dviejų su vėdinimu susijusių vadovėlių bendraautorė.   

Prof. Violeta 
Motuzienė 

Nulinės energijos pastato 
projektavimas tarptautinių 
darnumo standartų (BREEAM, 
LEED ir kt.) kontekste 

Šiuo metu tiek ES, tiek Lietuvoje griežtėja ne tik 
energinio naudingumo reikalavimai, bet ir populiarėja 
savanoriškas pastatų sertifikavimas pagal tarptautines 
pastatų darnumo vertinimo sistemas, kurios leidžia 
pastatą vertinti plačiau, nei energinis naudingumas. 
Darnus pastatas turi atitikti ženkliai daugiau reikalavimų, 
nei tik energetiškai efektyvus. Tam reikalingos 
papildomos žinios, kvalifikacijos bei investicijos ir jų 
optimizavimas. Vadovė šioje srityje turi daugiau nei 10 
metų patirtį, tai atspindi jos aukšto lygio publikacijos šią 
tema. 

Prof. Violeta 
Motuzienė 

Pastatų vartotojų elgsenos įtaka 
pastato gyvavimo ciklui 

Didėjant pastatų energiniam efektyvumui, vis mažėja 
energijos taupymo potencialas dėl pastato atitvarų  ir 
inžinerinių sistemų, tačiau didelė įtaką realiam pastato 
suvartojimui per jo eksploatacijos laiką daro jame 
esantys žmonės ir jų įpročiai. Vartotojai nulemia ir tai, 
kad pastatas eksploatacijos stadijoje gali neatitikti 
statytojo lūkesčių, dėl vartotojų elgsenos. Šia tema 
disertacijos vadovė dirba jau daugiau nei 5 m., turi 
aukšto lygio publikacijų bei vadovauja artima tematika 
disertaciją rašančiam doktorantui.  

Prof. Violeta 
Motuzienė 

Saulės energiją transformuojančių 
sistemų integravimas su kitomis 
atsinaujinančios energijos 
technologijomis 

Tema priskiriama AEI tyrimams (eksperimentiniai ir 
modeliavimas). Vadovas dirba šioje tyrimų srityje 

Doc. Giedrė 
Streckienė 

Aktyvių ir pasyvių akumuliavimo 
sistemų tyrimas 

Tema skirta pastatų energiniam efektyvumui didinti 
kartu pasitelkiant atsinaujinančius en.išteklius. Vadovas 
dirba šioje tyrimų srityje 

Doc. Giedrė 
Streckienė 

Turboventiliatorinio 
slėgtuvo  eksperimentiniai  tyrimai 

Įrenginys yra skirtas inovatyvioms pastato vėdinimo 
sistemoms, BD vadovas vadovauja konkursiniam 
projektui susijusiam su šią tematika. 

Prof. Vytautas 
Martinaitis 

Šilumos siurblio termodinamiškai 
efektyvaus valdymo galimybių 
eksperimentinis tyrimas 

Sprendinys skiriamas inovatyvioms vėdinimo 
sistemoms, vadovas turi aukšto lygio tarptautinių 
mokslinių publikacijų šioje srityje.   

Prof. Vytautas 
Martinaitis 

Bio sienos (Žaliosios sienos) įtaka 
mikroklimato parametrams 
administracinėse patalpose 

Atliekami oro kokybės (CO2 koncentracijos patalpose) 
tyrimai, augalų įtaka absorbuojant CO2, kurį išskiria 
patalpose esantis žmogus. 

Dr. Rūta 
Mikučionienė 

Energinio naudingumo ir komforto 
vertinimo skirtingose sertifikavimo 

Parašyta disertacija „Pastato energinių savybių darnaus 
valdymo modelis“, kurioje nagrinėjami darnaus vertinimo 
rodikliai įvairiais pjūviais. 

Dr. Rūta 
Mikučionienė 



Baigiamojo darbo temos 
pavadinimas 

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

Baigiamojo 
darbo vadovas 

sistemose (BREEAM, LEED ir t.t.) 
analizė. 

Gyvenamojo pastato energijos 
poreikių pokyčių skirtingose 
klimato zonose analizė 

 Doc. Kęstutis 
Valančius 

Pastato valdymo sistemos (BMS) 
sudėtingumo lygio 
įtaka energiniam efektyvumui ir 
komfortui. 

 Doc. Rasa 
Džiugaitė-
Tumėnienė 

Integruotų inžinerinių sistemų 
skaitmeninio modelio integravimas 
į pastato priežiūros ir naudojimo 
stadijos modelį. 

 Doc. Rasa 
Džiugaitė-
Tumėnienė 

Galimybių mikroklimato sistemoms 
pastate integruoti analizė 

Rengta disertacija apie galimybes integruoti procesus 
vykstančius mikroklimato sistemose, Pinch analizės, 
naudojamos šiluminiams procesams pramonės 
objektuose integruoti, taikymas 

Doc. Violeta 
Misevičiūtė 

Vėdinimo sistemų, jų sukuriamo 
mikroklimato ir oro kokybės 
gyvenamuosiuose (arba 
viešuosiuose) pastatuose analizė 

Vėdinimo sistemų kuriamo mikroklimato parametrų, 
energijos naudojimo efektyvumo, oro kokybės tematika 
atliekami tyrimai, modeliavimas 

Doc. Violeta 
Misevičiūtė 

Atsinaujinančių energijos išteklių 
technologijų modernizuojamuose 
daugiabučiuose namuose tyrimas 
ir modeliavimas 

Modernizuojant daugiabučius namus vis dažniau yra 
pasirenkamas AEI integravimas kaip viena svarbiausių 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių. 
Klimato skirtumai, energijos vartojimo ypatybės, pastatų 
charakteristikos ir kiti rodikliai sukelia pasirinkimo 
neapibrėžtumą. Įgyvendintų projektų tyrimai ir  
alternatyvių derinių modeliavimas (RETScreen) padėtų 
apsispręsti dėl optimalių modernizavimo sprendinių 
pasirinkimo. 

Doc. Artur 
Rogoža 

Pastato mikroklimato sistemų 
valdymo galimybių tyrimas 
derinant termodinamį efektyvumą 
ir šiluminį komfortą.  

Pastato / patalpos standartinis šildymo (vėsinimo, 
vėdinimo, drėkinimo) valdymas atliekamas atsižvelgiant 
į vieną ar kelis parametrus, pvz. temperatūra ir 
santykinė drėgmė. Todėl siekiama sukurti valdymo 
būdą, kuris atsižvelgtų į žmonių šiluminio komforto 
poreikius bei būtų termodinamiškai efektyvus.  

Doc. Juozas 
Bielskus  

Optimalų mikroklimatą 
modernizuojamuose 
daugiabučiuose užtikrinančių 
inžinerinių sistemų sprendinių 
vertinimas 

Lietuvoje per paskutinius 10-15 metų kompleksiškai 
modernizuota apie 1000 daugiabučių gyvenamųjų 
namų. Yra daug ir įvairių sprendimų. Kokie sprendimai 
mikroklimato, energiniu ir ekonominiu požiūriais yra 
geriausi ir tinkamiausi? PEMS laboratorija nuolatos 
dalyvauja jau modernizuotų daugiabučių stebėsenoje, 
turi sukaupusi nemažą kiekį duomenų, kurie gali būti 
panaudoti tyrimuose. 

Doc. Giedrius 
Šiupšinskas 

Nedidelio miesto ar kvartalo 
centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos modernizavimo 
alternatyvos 

Modernizuojant senus pastatus mažėja jų šilumos 
poreikis, o tai turi įtakos jau egzistuojančių šilumos 
tiekimo tinklų darbui. Techninių galimybių įrengti, taip 
vadinamos 4 kartos CŠT sistemos sprendinius, bei 
integruoti atsinaujinančius išteklius paieška būtų esminis 
šio darbo tikslas 

Doc. Giedrius 
Šiupšinskas 



Baigiamojo darbo temos 
pavadinimas 

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

Baigiamojo 
darbo vadovas 

Pastatų inžinerinių sistemų 
veikimo parametrų ir energijos 
sąnaudų realių duomenų statistinė 
analizė ir prognozavimas remiantis 
automatinio apsimokymo 
(„machine learning“) algoritmais 

Šios temos poreikis padiktuotas praktikos. Iniciatyvą 
tokiems tyrimams parodė viena pastatų priežiūros 
sprendimus diegianti įmonė, su kuria jau pradėtas 
vykdyti bendras projektas. Tyrimai būtų vykdomi 
naudojantis realių pastatų valdymo sistemų surinktais 
duomenimis.  

Doc. Kęstutis 
Čiuprinskas 

 

Atkreipiame dėmesį, kad būsimieji magistrantai gali siūlyti ir gvildenti savo siūlomas tematikas. 

 


